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Komme i gang med DPS Publisher
Hvis du har Professional- eller Enterprise-abonnement på DPS, kan du se Komme i gang med Adobe DPS (PDF).

Opplæringsvideoer

Colin Fleming har laget en rekke videoer om hvordan du bruker Digital Publishing Suite-verktøyene. Disse opplæringsvideoene og andre er
tilgjengelige på AdobeTV.

AdobeTV – lær Digital Publishing Suite

I tillegg til videoene på DPS Learn-kanalen, er flere videoer også tilgjengelige på AdobeTV - Digital Publishing Channel

Nettbaserte veiledninger

Hvis du vil ha en oversikt over arbeidsflyten i DPS, kan du laste ned eksempelmateriale fra Redigeringsopplæring og prøve deg fram.

Tips for Digital Publishing Suite – gratis app

Adobe anbefaler også

Last ned dette gratis iPad-programmet for å
vise eksempler på interaktive overlegg og
lære både grunnleggende og avanserte
publiseringsteknikker.... Les mer

http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_en

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Installere DPS-verktøy

Merk:

Adobe Digital Publishing Suite er tilgjengelig for InDesign CS5 og senere. Hvis du vil installere hele verktøysettet for InDesign CC eller CS6, kjører
du installeringsprogrammet ved å velge Hjelp > Oppdateringer i InDesign. Hvis du vil installere alle verktøyene for digital publisering for InDesign
CS5/CS5.5, kreves det to separate installeringer. Installer både Folio Producer-verktøyene og Folio Builder-panelet.

AIR 2.x kreves for å kjøre AIR-programmer som for eksempel Desktop Viewer. Du finner den nyeste versjonen av AIR på http://get.adobe.com/air/.

Hvis det oppstår problemer under installasjon av verktøyene, kan du se "Vanlige installasjonsproblemer" senere i denne artikkelen.

Installasjonskoblinger

InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Windows)

CC/CS6 DPS Desktop Tools (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

CS5.5/CS5 Folio Producer-verktøy (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Producer-verktøy (Mac OS)

CS5.5/CS5 Folio Builder-panel (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Builder-panel (Mac OS)

DPS App Builder (bare Mac OS)

DPS App Builder

Installere DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

Velg Hjelp > Oppdateringer i InDesign, og oppdater DPS Desktop Tools.

Installasjonsprogrammet for DPS Desktop Tools installerer Folio Overlays-panelet, Folio Builder-panelet, en obligatorisk InDesign-
tilleggsmodul, DPS App Builder og Desktop Viewer.

Hver gang det utgis en ny versjon, tar det noen dager til det nyeste installeringsprogrammet tas med i installeringsprogrammet for
InDesign-oppdateringer. Under denne perioden kan du oppdatere DPS Desktop Tools ved å klikke koblingen i Folio Builder-panelet eller ved
å laste ned det nyeste installasjonsprogrammet ved hjelp av koblingene ovenfor.

Installere Folio Producer-verktøyene og Folio Builder-panelet (InDesign CS5/CS5.5)

1. Avslutt InDesign.

2. Installer DPS Tools.

Windows: Last ned Folio Producer-verktøy (Windows)

Mac OS: Last ned Folio Producer-verktøy (Mac OS)

3. Installer Folio Builder-panelet.

Windows: Last ned Folio Builder-panelet (Windows)

Mac OS: Last ned Folio Builder-panelet (Mac OS)

Installere Adobe Content Viewer på en mobil enhet

Hvis du har en iPad, en Android-enhet eller en PlayBook, installerer du den nyeste versjonen av Adobe Content Viewer fra butikken. Søk etter
“Content Viewer” i butikken.

Oppdatere DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

Når et nytt sett med verktøy lanseres, velger du Hjelp > Oppdateringer i InDesign og oppdaterer DPS Desktop Tools. Hvis du må opprette folioer
som er kompatible med et tidligere visningsprogram (versjon 20 eller senere), kan du bruke Folio Builder-panelet for å tilpasse til den versjonen av
visningsprogrammet.

Oppdatere Folio Builder-panelet og/eller opprettelsesverktøyene (InDesign CS5/CS5.5)

Verktøyene for Digital Publishing Suite oppdateres regelmessig. Når en ny utgivelse er tilgjengelig, oppdateres Folio Producer Service på Internett.
Det finnes et eget installeringsprogram for Folio Builder-panelet, slik at du kan oppdatere panelet uten å oppdatere verktøyene. Hver gang Adobe
oppdaterer webklienten, må du oppdatere Folio Builder-panelet for å være sikker på at webklienten og Folio Builder-panelet forblir synkronisert.
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Vær oppmerksom på at oppdateringen av Folio Builder-panelet ikke oppdaterer opprettelsesverktøyene.

Folio Builder-paneloppdateringer er tilgjengelige på Adobes nedlastningssider:

Windows: Last ned Folio Builder-panelet (Windows)

Mac OS: Last ned Folio Builder-panelet (Mac OS)

Du kan også oppdatere opprettelsesverktøyene når en ny versjon utgis. Når du oppdaterer opprettelsesverktøyene, er ikke noen folioer du
publiserer, kompatible med visningsprogramsversjoner før v20. For v20-versjoner og nyere av visningsprogrammer kan du oppdatere
godkjenningsverktøyene, og du kan angi visningsprogramversjonen når du oppretter en folio. Se Opprette en folio.

Hvis du bruker InDesign CS5/CS5.5, må du kanskje tilbakestille til et tidligere sett med Folio Producer-verktøy for å sikre kompatibilitet med et
eldre egendefinert visningsprogram (v19 eller tidligere). Avinstaller Folio Producer-verktøyene, og last deretter ned og installer den riktige
versjonen. Du kan finne eldre verktøy på disse sidene:

Windows: Arkiv med eldre Folio Producer-verktøy (Windows)

Mac OS: Arkiv med eldre Folio Producer-verktøy (Mac OS)

Vanlige installasjonsproblemer
Adobe Content Viewer for skrivebordet ble ikke installert på riktig måte

I enkelte tilfeller blir ikke Adobe Content Viewer for skrivebordet (også kalt "Desktop Viewer") installert under oppdatering av DPS Desktop Tools
eller Folio Producer-verktøyene. Løsningen er å installere Adobe Content Viewer for skrivebordet manuelt. Dette gjør du ved å dobbeltklikke filen
AdobeContentViewer.air:

Merk: Plasseringen kan variere noe hvis du bruker en 64-bits versjon av Windows, eller hvis du installerer InDesign CS5/CS5.5 Folio Producer-
verktøyene.

Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Se denne tekniske merknaden for detaljer: http://helpx.adobe.com/no/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

Feilmeldingen "Oppdater programmet"

Når kunder prøver å laste ned nye folioer i ditt varemerkede visningsprogram, vises følgende melding: "Oppdater programmet. Denne utgaven er
tilgjengelig for nedlasting, men krever en nyere versjon av programmet."

Hvis en kunden får denne feilen, er versjonen av visningsprogrammet for folioen høyere enn versjonen for programmet. Du kan løse dette
problemet ved å publisere en folio som bruker en eldre visningsprogramversjon som er kompatibel med programmet, eller ved å sende en ny
versjon av programmet til butikken.

Se denne artikkelen for detaljer: http://helpx.adobe.com/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Feilmeldingen "Du har ikke en kompatibel Digital Publishing-plugin-modul"

Når du har oppdatert Folio Producer-verktøyene, ber denne meldingen deg om å laste ned Folio Producer-verktøyene, men du har allerede de
nyeste Folio Producer-verktøyet og -panelet. Dette problemet oppstår av og til når det er et problem med filen PlugInConfig.txt. Du kan vanligvis
løse problemet ved å flytte eller slette denne filen. Se denne tekniske merknaden for detaljer: http://helpx.adobe.com/no/digital-publishing-
suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Håndtere oppdateringer

Forstå DPS-verktøyversjoner

Colin hjelper deg med å finne ut når du bør
oppdatere verktøyene i InDesign
CS5/CS5.5.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Bob forklarer hvordan du finner ut hvilke
verktøy og visningsprogrammer som er
installert.... Les mer

http://goo.gl/ppNzr

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Uninstalling the digital publishing tools (InDesign CS5/CS5.5) (Avinstallere verktøyene for digital publisering (InDesign CS5/CS5.5))

Gjør ett av følgende for å avinstallere Folio Producer-verktøyene:

Bruk Kontrollpanel (Legg til / fjern programmer) i Windows til å avinstallere verktøyene.

Mac OS: Bruk avinstallasjonsprogrammet i Applications > Utilities > Adobe Installers (Programmer > Verktøy > Adobes
installasjonsprogrammer).

I InDesign CS6 er de digitale publiseringsverktøyene integrert med InDesign. Du kan kun fjerne DPS-verktøyene ved å avinstallere InDesign.
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Bruke Adobe-ID-er for DPS
Det kreves en bekreftet Adobe-ID for å logge seg på Folio Builder-panelet, kontrollpanelet for Digital Publishing Suite og DPS App Builder.

Det er valgfritt å logge seg på Folio Builder-panelet. Hvis du ikke logger deg på, kan du opprette lokale folioer og forhåndsvise dem med Desktop
Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. Hvis du logger deg på Folio Builder-panelet, kan du laste opp folioer på acrobat.com-
serveren. Du kan laste ned disse folioene til den mobile enheten din eller dele dem med andre brukere.

Opprette og bekrefte en Adobe-ID (ikke-abonnenter)

Hvis du ikke abonnerer på DPS eller Creative Cloud, kan du opprette og dele folioer ved hjelp av DPS-verktøy. Når du skal opprette Adobe-ID-er
for enkeltpersoner, gå til https://digitalpublishing.acrobat.com/ og klikk Opprett konto. Registrer deg med en gyldig e-postadresse. Adobe sender
deg en bekreftelsesmelding. Åpne denne meldingen og bekreft den. Logg deg på Folio Builder-panelet, kontrollpanelet eller DPS App Builder med
Adobe-ID-en.

Creative Cloud-medlemskap

Hvis du har et Creative Cloud-medlemskap, bruker du Creative Cloud-kontoen for å logge deg på. Når du logger deg på DPS App Builder med
Creative Cloud-kontoen, kan du opprette iPad-programmer som du kan sende til Apple.

Adobe-ID tilknyttet program (Professional- og Enterprise-abonnenter)

Du kan bruke Adobe-ID-en til en person (for eksempel janhansen@gmail.com) for å logge deg på Folio Builder-panelet og opprette folioer. Hvis du
publiserer et visningsprogram for flere folioer, for eksempel et månedlig tidsskrift, anbefaler vi imidlertid at du bruker en Adobe-ID som er opprettet
spesielt for denne bruken, for eksempel dps.publikasjon@utgiver.com. Bruk Account Administration-verktøyet for å tildele programrollen til en e-
postkonto.

 
Adobe-ID for program 
A. Folio Builder-panelet B. DPS App Builder C. Egendefinert visningsprogram opprettet med DPS App Builder viser folioer opprettet med Folio
Builder-panelet 

Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på Folio Builder-panelet, er knyttet til Adobe-ID-en (også kalt tittel-ID-en) du angir når du oppretter
visningsprogrammet i DPS App Builder.

Tenk deg for eksempel at du jobber i en virksomhet som heter Sporty, og at du publiserer magasiner om padling og sykling. Det beste er å
opprette én Adobe-ID som heter dps.padling@sporty.com, og en annen som heter dps.sykling@sporty.com.
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Når du oppretter og publiserer folioer om padling, bruker du padle-Adobe-ID-en for å logge deg på Folio Builder-panelet og Folio Producer. Når du
oppretter det egendefinerte visningsprogrammet for padlefolioer, angir du padle-Adobe-ID-en i tittel-ID-feltet i DPS App Builder. (Adobe-ID-en du
bruker for å logge deg på DPS App Builder, kan være en annen Adobe-ID, men dette avhenger av innstillingene i Account Administration-
verktøyet.)

Likeledes bruker du sykle-Adobe-ID-en til å opprette og publisere folioer om sykling, og du angir sykle-Adobe-ID-en som tittel-ID-en i DPS App
Builder.

Folioer du publiserer ved hjelp av padle-Adobe-ID-en, vises i padleprogrammet. Folioer du publiserer ved hjelp av sykle-Adobe-ID-en, vises i
sykleprogrammet.

Opprette Adobe-ID-er med fullmakt (abonnenter)

En Adobe-ID med fullmakt er tilknyttet en bestemt publiseringskonto og kan bare brukes for den kontoen. Hvis du vil bruke en e-postadresse som
en Adobe-ID med fullmakt, bruker du Account Administration-verktøyet for å opprette Adobe-ID-en. Hvis du bruker en annen metode for å lage en
e-postadresse til en Adobe-ID, kan ikke den e-postadressen bli en Adobe-ID med fullmakt.

Hvis du er en Professional- eller Enterprise-abonnent, bruker du Account Administration-verktøyet til å tildele en annen rolle til Adobe-ID-en, slik at
du kan bruke den til å opprette programmer eller logge på DPS App Builder. Se Account Administration-verktøyet.
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Oversikt over DPS-arbeidsflyten
Adobe InDesign er den viktigste komponenten i arbeidsflyten. Designteam oppretter layouter og legger til interaktivitet ved hjelp av InDesign. Når
layoutene er opprettet, kan produksjonsteamene sette sammen layoutene, legge til metadata og publisere dem i et folioformat.

Alle som bruker InDesign CS5 eller senere, kan opprette, forhåndsvise og dele folioer for digitale utgivelser. Hvis du imidlertid vil opprette
egendefinerte programmer for kommersiell bruk, må du gjøre ett av følgende:

Abonner på Digital Publishing Suite med en Professional- eller Enterprise-konto. Med et DPS-abonnement kan du opprette et ubegrenset
antall programmer for Apple App Store, Google Play Store og Amazon Appstore. Hvis du har Professional- eller Enterprise-konto, kan du
lese Komme i gang med Adobe DPS (PDF).

Skaff deg et Adobe Creative Cloud-medlemskap. Med et Creative Cloud-medlemskap kan du opprette et ubegrenset antall iPad-programmer
for én folio (bare iPad).

Skaff deg en Single Edition-lisens for å opprette et visningsprogram for én versjon (bare iPad).

 
Publisere InDesign-layouter på iPad-er

Trinn 1: Installer Folio Producer-verktøyene

Hvis du ikke har brukt Digital Publishing Suite før, installerer du den nyeste versjonen av DPS-verktøyene. InDesign CS6: Velg Hjelp >
Oppdateringer, og installer DPS Desktop Tools. InDesign CS5/CS5.5: Installer både Folio Producer-verktøyene og Folio Builder-panelet.
Installeringsprogrammet for Folio Producer-verktøyene installerer eller oppdaterer Folio Overlays-panelet, en obligatorisk tilleggsmodul og Desktop
Viewer. Installeringsprogrammet for Folio Builder-panelet installerer kun Folio Builder-panelet. Se Installere verktøy for digital publisering.

Hvis du har en iPad- eller Android-enhet, installerer du den nyeste versjonen av Adobe Content Viewer fra butikken (Apple App Store, Google
Play Store eller Amazon Appstore).

Trinn 2: Opprett kildedokumenter i InDesign

Opprett InDesign-dokumenter som basislayouten for det digitale innholdet. Med InDesign CS5/CS5.5 kan du opprette både en stående (vertikal)
og liggende (horisontal) layout i separate dokumenter for hver artikkel. Med InDesign CS6 kan du opprette horisontale og vertikale layouter i det
samme dokumentet. Du kan også bruke bare én retning. Se Utforme digitale publikasjoner.

I tillegg til å bruke InDesign-filer som kildeinnhold, kan du opprette artikler basert på HTML. Se Importere HTML-artikler.

Trinn 3: Legg til interaktive objekter

Bruk Folio Overlays-panelet for å opprette og redigere interaktive objekter. Det er ikke støtte for alle interaktivitetsfunksjonene i InDesign Se
Oversikt over interaktive overlegg.

Hvis du vil se eksempler og trinnvise instruksjoner for hver overleggstype, laster du ned programmet Digital Publishing Suite Tips på iPad-
enheten din eller en annen mobil enhet.

Trinn 4: Opprett en folio og artikler med Folio Builder

Det er valgfritt å logge seg på Folio Builder-panelet. Hvis du logger deg på med en bekreftet Adobe-ID, lastes folioene du oppretter, opp til et
acrobat.com-webområde. Deretter kan du laste disse folioene ned til programmet Adobe Content Viewer ved å logge deg på med den samme
kontoen. Hvis du har et Creative Cloud-medlemskap, logger du deg på med Creative Cloud-kontoen din. Hvis du ikke har en gyldig Adobe-ID, går
du til https://digitalpublishing.acrobat.com/, klikker Opprett konto og følger instruksjonene.
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Bruk Folio Builder-panelet for å opprette eller åpne en folio og legge til artikler. Hver artikkel kan ha to layouter (horisontal og vertikal retning). Se
Opprette folioer.

Du kan også redigere foliometadata ved hjelp av organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet på http://digitalpublishing.acrobat.com. Se Folio
Producer Organizer.

Trinn 5: Forhåndsvis og del artikler

Hvis du vil forhåndsvise folioen ved hjelp av Adobe Content Viewer for the Desktop, velger du en folio eller en artikkel i Folio Builder-panelet og
klikker på Forhåndsvisning. Se Bruke Desktop Viewer til å forhåndsvise innhold.

Hvis du vil forhåndsvise folioen på mobilenheter, for eksempel en iPad, installerer du gratisprogrammet Adobe Content Viewer på enheten og
logger deg deretter på med den samme Adobe-ID-en du brukte for å logge deg på Folio Builder-panelet. Bruk visningsprogrambiblioteket for å
laste ned og vise folioer. Se Forhåndsvise folioer og artikler.

Bruk delingskommandoen i Folio Builder-panelet for å dele en folio med andre. Alle som har en gyldig Adobe-ID har fri tilgang til å vise folioen du
deler med dem. Når de logger seg på Adobe Content Viewer med Adobe-ID, har de mulighet til å laste ned alle folioer du deler med dem. Se Dele
folioer.

Trinn 6: Gjør folioene tilgjengelige for kundene (bare abonnenter og Single Edition)

Hvis du er en Professional- eller Enterprise-kunde, bruker du Folio Producer Organizer for å gi folioen en siste finpuss og publisere den til
Distribution Service, slik at den blir offentlig tilgjengelig. Se Montere og publisere.

Bruk DPS App Builder for å opprette et egendefinert visningsprogram som du kan sende til Apple Store, Google Play Store eller Amazon
Appworld. Hvis du har et Creative Cloud-medlemskap eller skaffer deg en Single Edition-lisens, kan du opprette et iPad-program for én utgave.
Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du aktivere abonnementer (iOS og Amazon), Push-varsler (bare iOS) og Omniture-
datainnsamling. Se DPS App Builder.

Trinn 7: Analyser kundedata, og legg til og oppdater folioer (bare DPS-abonnenter)

Etter at du har publisert folioen, kan du spore brukerdata ved hjelp av analysesiden på kontrollpanelet i Digital Publishing Suite. Se Omniture-
analyse.

Fortsett å legge til folioer i det egendefinerte visningsprogrammet ditt for flere folioer.

Adobe anbefaler også
Redigeringsopplæring

Komme i gang med DPS
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Oversikt over Single Edition

Trinn 1: Forstå det grunnleggende

Trinn 2: Installer verktøyene for digital publisering

Med Single Edition-modellen får små til mellomstore designbedrifter og frilansdesignere en mulighet til å levere brosjyrer, kataloger, porteføljer og
opplæringsmateriale til iPad. Hvis du vil opprette et egendefinert program for iPad som inneholder en innebygd folio, må den enten bli et Adobe
Creative Cloud-medlem eller betale et engangsgebyr. Hvis du har et fullt (ikke individuelt) Creative Cloud-medlemskap, kan du opprette et
ubegrenset antall iPad-programmer med Single Edition.

Single Edition-programmer du oppretter, virker bare på iPad-enheten, ikke på iPhone eller Android. Med Single Edition er det mange funksjoner
programmene ikke inkluderer, for eksempel bibliotek, bokmerker, sosial deling og analyse, som er tilgjengelige for Professional and Enterprise
DPS-abonnenter.

Krav

Dette trenger du når du skal opprette en folio:

InDesign CS5 eller nyere.

DPS Desktop-verktøy (Folio Overlays-panel og Folio Builder-panel).

Dette trenger du når du skal bygge programmet:

En Mac OS-maskin som kjører Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senere. Apple krever at du bruker en Mac OS-datamaskin for å
opprette de nødvendige sertifikatene og laste opp programmet. Du kan bruke en Windows-datamaskin for å opprette folioer i InDesign.

DPS App Builder.

Medlemskap i Apples iOS Developer Program (årlig medlemsavgift). Se http://developer.apple.com/programs/ios/.

Et Creative Cloud-medlemskap eller et Single Edition-serienummer.

Single Edition-videoer og -ressurser

Bruk Creative Cloud-kontoen din til å logge på siden Getting Started (Komme i gang), se videoer og laste ned nyttige ressurser.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Disse videoene og mer vises på AdobeTV.

DPS Single Edition Learn Channel (Opplæringskanal for DPS Single Edition)

Programmet DPS Tips for iPad omfatter en Single Edition-utgave som går gjennom ende-til-ende-prosessen for bruk av Single Edition-
modellen for å opprette og sende inn et program til Apple. Søk etter DPS Tips i App Store eller iTunes Store.

Fremgangsmåte for å opprette et visningsprogram for én folio

Følg denne generelle fremgangsmåten for å opprette det egendefinerte visningsprogrammet og sende det til Apple Store.

Før du begynner å bruke InDesign til å opprette innhold, må du skaffe deg en grunnleggende forståelse av
prosessen. Se videoer, gå gjennom opplæringsprogrammer og bla gjennom hjelpeemner. Se Komme i gang med Digital Publishing Suite.

 
Bruk DPS Tips-programmet og andre ressurser for å lære deg det grunnleggende.

Har du InDesign CS6, installerer du DPS Desktop Tools. Har du InDesign CS5 eller CS5.5,
kjører du to separate installeringer. Først installerer du Folio Producer-verktøyene for å legge til Folio Overlays-panelet, en obligatorisk InDesign-
tilleggsmodul og Desktop Viewer. Deretter installerer du Folio Builder-panelet. Se Installere verktøy for digital publisering.
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Trinn 3: Opprett og forhåndsvis folioen din

Trinn 4: Abonner på Creative Cloud eller skaff deg et Single Edition-serienummer

Trinn 5: Last ned den trinnvise brukerhåndboken

 
Installer de digitale publiseringsverktøyene som skal brukes med InDesign.

I tillegg laster du ned Adobe Content Viewer til iPad. Når du oppretter en folio, lastes innholdet opp til en webklient som drives av acrobat.com.
Bruk visningsprogrammet for å laste ned og forhåndsvise den folioen. Søk etter Adobe Content Viewer i iPad App Store eller iTunes Store.

Opprett folioen din ved hjelp av Folio Builder-panelet. Forhåndsvis folioen ved hjelp av Adobe
Content Viewer-programmet på iPad. Når folioen er ferdig, velger du den, og velger Create App (Opprett program) fra Folio Builder-panelmenyen.

Hvis du har et Creative Cloud-medlemskap, kan du
opprette et ubegrenset antall Single Edition-programmer for iPad. Du kan også kjøpe Single Edition-serienummeret på Adobes webområde. Hvis
Single Edition ikke er tilgjengelig i ditt område enda, kan du registrere deg slik at du blir varslet når tjenesten blir tilgjengelig.

 
Skaff Single Edition-serienummeret du trenger for å bygge programmet.

Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Trinnvis publiseringsguide for iPad for
Single Edition) inneholder informasjonen du trenger for å opprette de nødvendige bildene og sertifikatene, registrere deg som en Apple-utvikler,
bygge iPad-programmet og sende den til Apple.

Du kan også laste ned den trinnvise publiseringsguiden på Hjelp-menyen i DPS App Builder.
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DPS-prisalternativer
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Gratis

Creative Cloud-medlemskap

Single Edition

Merk:

Professional Edition

Enterprise Edition

Hvor mye koster det å bruke Digital Publishing Suite? Det kommer an på hva du vil bruke det til. Her er alternativene:

Hvis du har InDesign CS5 eller nyere, kan du installere de digitale publiseringsverktøyene gratis. Du kan opprette folioer, forhåndsvise
dem på datamaskinen eller mobile enheter og dele dem med andre personer. Bruk av DPS-verktøy koster bare mer penger hvis du vil publisere
folioer og opprette egendefinerte visningsprogrammer som du kan sende til butikker eller distribuere privat.

Skaff deg et Adobe Creative Cloud-medlemskap. Med et fullt Creative Cloud-medlemskap (ikke for
enkeltprodukter) kan du opprette et ubegrenset antall iPad-programmer for én folio.

Hvis du ikke er et Creative Cloud-medlem, kan du betale et engangsgebyr for å opprette et egendefinert program for iPad som
inneholder én folio. Se Oversikt over Single Edition.

Når du bruker Single Edition til å opprette et program med én folio, trenger du ikke betale ekstra nedlastingsgebyr. Du trenger bare betale
Single Edition-gebyret og abonnementsavgiften for Apple iOS Developer.

Med et Professional Edition-abonnement betaler du et månedlig beløp for å opprette et ubegrenset antall egendefinerte
visningsprogrammer og folioer. Du kan bygge programmer for både én og flere folioer for iPad. Du kan bygge programmer for flere folioer for
Android-, Amazon- og iOS-plattformer (iPad og iPhone). Du kan også opprette abonnementsprogrammer for flere folioer for iPad- og Amazon-
butikkene. Med Professional Edition får du grunnleggende analyserapporter som sporer brukerdata.

Enterprise Edition omfatter alt i Professional Edition pluss muligheten til å tilpasse brukergrensesnittet til visningsprogrammet,
opprette egendefinerte rettighetsservere og opprette interne (private) programmer for virksomheten.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om priser: www.adobe.com/no/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe anbefaler også
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Nyheter
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Nyheter i denne versjonen

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Det planlegges at følgende funksjoner skal være tilgjengelige for v30-versjonen.

Hvis du vil vise en samling av produktmerknader, kan du se Oversikt over produktmerknader for nye funksjoner.

Hvis du vil se en liste med feilrettelser, kan du se Produktmerknader for DPS-feilrettelser.

Nyheter i den kommende v30.2-versjonen (28. april)
Følgende funksjoner er planlagt til å inkluderes i v30.2-utgaven (28. april 2014). Denne utgaven inkluderer ikke oppdateringer til DPS-verktøy.

Forbedringer i tekstvarsling
Når du sender iOS-tekstvarslinger, kan du angi om trykking på tekstvarslingen skal starte den egendefinerte butikken eller et annet tilpasset spor,
eller starter en webside du angir. Disse nye alternativene fungerer bare med v30-apper.

 

Opprinnelig Android-visningsprogram
Hvis du vil ta i bruk disse nylig støttede funksjonene, bruker du den webbaserte versjonen av DPS App Builder til å opprette eller oppdatere en
app.

Støtte for forhåndsvisning av HTML-artikler. Det opprinnelige Android-visningsprogrammet har nå støtte for import av HTML-artikler. Vær
oppmerksom på at hyperkoblinger ikke ennå fungerer i HTML-artikler, og det er heller ikke støtte for å trykke for å vise navigasjonsfeltene.
Lokal HTML-lagring støttes nå.
Det er nå støtte for overlegg for panorering og zoom.

Windows-visningsprogram
Hvis du vil ta i bruk disse nylig støttede funksjonene, ber du din Adobe-representant om å opprette eller oppdatere Windows-appen.

Støtte for grafikkskall (skins) for kontroller i lydoverlegg. Bakgrunnslyd støttes fortsatt ikke.
Forbedret progressiv nedlasting. Når brukeren går til en artikkel som ennå ikke er lastet ned, begynner nedlastingen av den artikkelen.

Feilrettinger
Analytics-reparasjoner: Artikkelmetrikk viser nå konsekvente rapporter for overleggstarter og URL-klikkinger for sider som ikke inneholder disse
elementene. I tillegg spores knapper som er bygd inn i en lysbildefremvisning, nå på riktig måte.

Se Produktmerknader for feilrettinger.

Nyheter i v30.1-versjonen (7. april)
Følgende funksjoner er inkludert i v30.1-utgaven (7. april 2014).
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Støtte for avansert gjengivelse

Delvis støtte for appinterne kjøp på Amazon-markedsplasser

Til toppen av siden

Webbasert versjon av DPS App Builder for opprinnelig Android
Når du bruker den webbaserte versjonen av DPS App Builder til å opprette en opprinnelig Android-app, kan du

angi hvilke foliogjengivelser som skal vises på Android-nettbrett, og hvilke gjengivelser som skal vises på Android-telefoner. Se Konfigurere
gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

 

Adobe fjerner muligheten for å inkludere appinterne Amazon-kjøp i DPS-apper.
Alternativet for å opprette et opprinnelig Android-visningsprogram som støtter appinterne kjøp for enkeltutgaver og abonnementer fra Amazons
markedsplasser, ble fjernet fra den webbaserte versjonen av DPS App Builder.
Denne endringen har ingen innvirkning på eksisterende apper som allerede er publisert på Amazons markedsplasser, eller på andre DPS-støttede
Android-markedsplasser, for eksempel Google Play Store. I tillegg kan kunder fortsatt bygge nye apper for markedsplassene Kindle og Amazon
uten å måtte bruke appinterne Amazon-kjøp. Appinterne kjøp brukes ikke i apper med direkte rettigheter eller i de fleste firmabruktilfeller. Adobe
fokuserer på enhetene og markedsplassene, og bruker tilfeller som er viktigst for DPS-kunder.

Opprinnelig Android-visningsprogram
Følgende funksjoner støttes nå når du bygger opprinnelige v30 Android-visningsprogrammer:

Innbinding ved høyre kant.
Fullstendig støtte for bildesekvenser, inkludert muligheten til å sveipe for å bla gjennom bilder og neste bildesekvensoverlegg i andre
overlegg.
Rullbar vektorramme.
ChinaCache i tilpassede visningsprogrammer (men ikke i Adobe Content Viewer).
Den opprinnelige versjonen av Adobe Content Viewer husker nå påloggingsinformasjon, og dermed trenger du ikke logge på flere ganger.

Du finner mer informasjon ved å se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android-enheter.

Windows Store-visningsprogram
Følgende funksjoner støttes nå når du bygger v30 Windows Store-apper:

Det er nå begrenset støtte for lydoverlegg. Kontrollerfiler støttes ikke ennå.
Det er nå støtte for å avbryte nedlastinger som pågår.
Feilrettinger for pålogging til direkte rettigheter og problemer med oppdatering av folioer. Du finner mer informasjon ved å se
Produktmerknader for DPS-feilrettinger.

iOS-visningsprogram
Følgende funksjoner støttes nå når du bygger v30 iOS-visningsprogrammer:

Alternativet for reklame-ID for iOS-visningsprogrammer er nå tilgjengelig i et annet format, som ikke vises i binærappen hvis ikke
publiseringsprogrammet spesifikt refererer til det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye APIer for forbrukermarkedsføring.
Påloggingselementet vises ikke i dialogboksen for iPhone-innstillinger hvis det er merket av for alternativet for å skjule påloggingsknapp i
biblioteket i DPS App Builder.
Innstillinger-knappen (girikon) vises ikke lenger i biblioteket for iPhone-visningsprogrammet hvis ingen innstillingsalternativer finnes (for
eksempel ingen salgsfolioer og ingen pålogging).

Nyheter i v30-versjonen (15. mars)
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Folio Producer krever v29 eller senere verktøy

Oppdatering av bruksvilkår

Opprinnelige visningsprogrammer for Android og Windows

Relative navto-koblinger

JS-API-støtte for relativ navto-kobling (bare iOS)

Direktekobling med parametere (bare Enterprise, bare iOS)

Informasjonsskjermbilde (bare iOS)

Sikre folioer (bare Enterprise, bare iOS)

Følgende funksjoner ble inkludert i v30-utgaven den 15. mars 2014. For en videooversikt kan du se Oversikt over DPS-oppdatering. mars 2014
(video).

Installasjon og pålogging
InDesign-brukere må minst kjøre følgende: CC/CS6 – v29 for DPS-skrivebordsverktøy;

CS5.5/CS5 – v29 bare for Folio Builder-panelet. Hvis Folio Builder-panelet i InDesign ikke kjører v29 eller senere, vil en melding be deg om å
oppdatere panelet. (Hvis du vil se hvilken versjon du bruker, velger du på Om Folio Builder-panelmenyen og ser på det to siste sifrene.) Du finner
installasjonsinstruksjoner for DPS-verktøyene i hjelpeartikkelen Installere DPS-verktøys.

Digital Publishing Suite Terms of Use (TOU) blir oppdatert på fredag 14. mars cirka klokken 01:00 pm PST. Logg på
DPS-instrumentbordet (https://digitalpublishing.acrobat.com) ved hjelp av Adobe-ID-er du bruker for oppretting, publisering og visning av DPS-
innhold.

Visningsprogramfunksjoner
Følgende endringer i DPS-visningsprogrammer er planlagt.

Opprinnelige visningsprogrammer både for Android og Windows Store er nå
tilgjengelige. Disse visningsprogrammene har ennå ikke det samme funksjonssettet som iOS-visningsprogrammer har. Det er planlagt forbedringer
i disse visningsprogrammene hver tredje uke. Se på denne videoen om opprinnelige visningsprogrammer.
For det opprinnelige Android-visningsprogrammet er HTML-bannere nå tilgjengelige i webbasert DPS App Builder. Oppdatering av folioer støttes
nå. Overlegg for bildesekvens støttes delvis. Sveiping over bildesekvensen støttes ennå ikke i det opprinnelige Android-visningsprogrammet –
bare trykk for å spille eller automatisk avspilling. Hvis du vil ha mer informasjon om det opprinnelige Android-visningsprogrammet, kan du se
Bygge opprinnelige DPS-programmer for Android-enheter.
For Windows Store-visningsprogrammet støttes nå overlegg for bildesekvens. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Store-
visningsprogrammet, kan du se Bygge DPS-programmer for Windows Store.

Du kan bruke navto-kommandoen for å hoppe til den neste/forrige eller den første/siste artikkelen. En knapp med
handlingen navto://relative/first hopper for eksempel til den første artikkelen i folioen. Gyldige formater inkluderer first, last, next, previous og
current. Du kan også hoppe til en bestemt artikkel i forhold til posisjonen i folioen, for eksempel dem femte artikkelen.
Relative navto-koblinger støttes i iOS- og Windows Store-visningsprogrammer, men støttes ennå ikke i det opprinnelige Android-
visningsprogrammet, skrivebordsvisningsprogrammet eller webvisningsprogrammet. Relativ navto-kobling krever en v30-programversjon, men det
fungerer med et hvilket som helst folioformat.
Se hjelpeartikkelen Bruke relative navto-koblinger.

Ved å opprette et overlegg for webinnhold eller HTML-artikkel som får tilgang til API-en for
lesing, kan du spørre på folioen for å finne informasjon, for eksempel hvor mange artikler det er i folioen og hvor mange sider det er i artikkelen.
Du kan deretter vise denne informasjonen eller bruke den på en annen måte i overlegget eller i HTML-artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se Nye API-er og funksjoner i R30. 

Oppdateringen av v30 forbedrer v29-funksjonen for oppfanging av
direktekoblingsparametere. I v29-versjonen støttet direktekoblinger bare egendefinerte spor (for eksempel en egendefinert butikk) som mål. I v30-
visningsprogrammer er nå koblingsparameterne tilgjengelige via JS-API-er-uansett direktekoblingsmål. Du kan nå for eksempel opprette en kobling
som åpner en bestemt folio og artikkel i et program, og som tilbyr en abonnementsrabatt.
Når du direktekobler til programmer, kan du motta informasjon tilbake fra visningsprogrammet via JavaScript-API-er. Denne funksjonen støtter
kobling til artikler ved hjelp av navto-formatet, skriving til det lokale lageret og innstilling av en verdi i programmet som er tilgjengelig via JS-API.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30.

I iOS-visningsprogrammer kan du aktivere et gjennomsiktig webvisningsprogram fra hvor som helst i
programmet som kan gå til API-en for lesing eller API-en for bibliotek og butikk, inkludert biblioteket, den egendefinerte butikken, et banner eller en
artikkel. Du kan bestemme tilstanden til leserrettigheter og andre virkemåter for å vise ønsket innhold i det gjennomsiktige
webvisningsprogrammet.
Du kan starte informasjonsskjermbildet på programnivå (for eksempel et egendefinert biblioteks- eller rettighetsbanner) eller på folionivå (HTML-
artikkel eller overlegg for webinnhold). HTML-filene som brukes i informasjonsskjermbildet, må ligge på en server utenfor programmet, og ikke
lagret i programmet. Brukere må være koblet til Internett for å kunne vise informasjonsskjermbildet.
Hvis du vil ha et sammendrag av funksjoner som kan gå til JS-APIer, kan du se Bruke HTML og JS-API-er for å forbedre DPS.
Hvis du vil ha eksempler på og instruksjoner om hvordan du oppretter et informasjonsskjermbilde, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30 og
denne Informasjonsskjermbilde-videoen.  

Et nytt alternativ "Enable Secure Content" er nå tilgjengelig når du bruker verktøyet Account
Administration til å konfigurere en programrolle for en Enterprise-konto. Velg bare dette alternativet hvis du har konfidensiell eller sensitiv
informasjon i programmet. Sosial deling, webvisningsprogram og nedlastinger i bakgrunnen er ikke tilgjengelige i en sikker konto.
Folioer i en sikker konto er ikke tilgjengelige via Folio Producer-tjenesten (acrobat.com). Folioer er bare tilgjengelige når de er publisert i Adobe
Distribution Service. Hvis du vil forhåndsvise folioer i en sikker konto, kan du bruke Preview on Device for å vise dem i Adobe Content Viewer,
eller du kan bygge et egendefinert program og vise publiserte folioer.
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Støtte for kalender-API (bare iOS)

Aldri mer "Vis mer" i visningsprogrambibliotek

Forbedringer ved pålogging / abonnement (Enterprise)

Forbedringer i informasjon om rettigheter (Enterprise)

Forbedringer i tekstvarslinger

Forbedring av analyse

AEM-/DPS-arbeidsflyt

Forbedringer i Adobe Content Viewer for Web SDK API

Merknad for nettleserstøtte for webvisningsprogram

Ekstra analysesporing for webvisningsprogram

Folioer er bare sikre hvis Enable Secure Content er valgt for et v30-program, og hvis v30-folioer er publisert når "Encrypt Folio" er valgt.
Folioer som leveres til et program ved hjelp av funksjonen for sikkert innhold, beskyttes når enheten låses eller slås av. Folioene blir tilgjengelige
etter at enheten er låst opp ved hjelp av et passord. Dette er standard iOS-funksjonalitet som tilbys av operativsystemet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpeartikkelen Sikre folioer i DPS-konto og vidoen for sikkert innhold.

Støtte for tillegging av hendelser i kalenderen er nå tatt med i JavaScript-API-er. Du kan for eksempel tillate
brukere å trykke på en kobling for å legge til en kommende hendelse i kalenderprogrammet deres (bare hendelser som ikke er regelmessige). Du
kan også tillate at elementer som en liste over oppskriftsingredienser, skal legges til i brukerens program for påminnelser. Hvis du vil ha
eksempler, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30 i DPS-utvklingsenteret [artikkel ennå ikke tilgjengelig].

På iPad kan lesere nå bla fortløpende gjennom innhold i biblioteket. Brukerne trenger ikke
lenger trykke på Vis mer-knappen nederst i biblioteket for å vise flere folioer.

Du kan nå åpne dialogboksen for pålogging og dialogboksen for abonnement i
egendefinerte visninger i det opprinnelige visningsprogrammet. Med denne endringen kan du bruke den opprinnelige abonnements- eller
påloggingsdialogboksen for å vise kjøpsalternativer, i stedet for å måtte opprette dine egne. Den opprinnelige påloggingsdialogboksen er
tilgjengelig i biblioteket og i butikk-API-en. Den opprinnelige abonnementsdialogboksen er tilgjengelig både i API-en for bibliotek og butikk og i
API-en for lesing.

Adobe vil begynne å bruke en intern skybasert tjeneste for å tilby informasjon om
proxy-rettigheter. Enterprise-utgivere som tilbyr direkte rettigheter, vil fremdeles kunne tilby både autentisering og rettigheter, men Adobe-tjenesten
vil kunne bufre rettigheter på vegne av utgivere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se det tekniske notatet Endringer i infrastruktur for direkte
rettigheter.

Folio Producer-tjenester
Legg merke til følgende endringer i serverfunksjoner.

En nyutformet push-varslingstjeneste med forbedrede funksjoner er nå tilgjengelig. Denne nye portalen for push-
varsling tilbyr følgende funksjoner:

Planlegg tekstvarslinger med et alternativ for å avbryte usendte varslinger.
Vis historikken for tekstvarslinger. Du kan sende varslinger og vise statusen til gjeldende/planlagte varslinger.
Send direktekoblinger i tekstvarslinger. Du kan for eksempel tilby en kobling som åpner programbiblioteket. (Dette alternativet krever versjon
v30 av visningsprogrammet.)
Bruk SiteCatalyst-analyse for å evaluere tekstvarslingsdata.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeartikkelen Push-varslinger og denne videoen for planlagte tekstvarslinger. 

I SiteCatalyst-analyse finnes det nå fullstendig sporing av nedlastinger i bakgrunnen fra når push mottas til folioen er
lastet ned.

Media Publisher er en modul for Adobe Experience Manager (AEM) som tillater at systemet publiserer DPS-innhold. Når
AEM og modulen er konfigurert og bruker de riktige malene, kan du opprette HTML-artikler og publisere DPS-folioer. Du kan laste opp artikler
direkte til Adobe Folio Producer-tjenesten, og du kan sørge for at artikler er synkronisert med de siste endringene. Hvis du vil ha mer informasjon
om AEM-arbeidsflyten, kan du se artiklene i Effektive DPS-arbeidsflyter som bruker CMS-systemer.

Webvisningsprogram
Legg merke til følgende endringer i Adobe Content Viewer for Internett (webvisningsprogram).

Det innebygde webvisningsprogrammet tilbyr nå nye Javascript-API-er som gjør at
Enterprise-utgivere kan implementere sine egne "Next Article"- og "Previous Article"-knapper på websiden som er vert. Brukerne kan deretter
klikke på disse knappene i iFrame for å hoppe til den neste artikkelen eller til den neste siden i en flat artikkel. Disse knappene kan skrelles for å
samsvare med varemerking og stil for vertssiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du Innebygd SDK for webvisningsprogram.

Adobe oppdager nå nettleseren som er brukt for å gå til webvisningsprogrammet og tilbyr
nyttig informasjon knyttet til nettlesere som gir den beste opplevelsen. For innhold i webvisningsprogram som ligger på
http://contentviewer.adobe.com/, når webvisningsprogrammet oppdager en nettleser som enten ikke støttes eller er en "gammel" versjon av en
støttet nettleser, viser webvisningsprogrammet dialogboksen "Best Viewed with…" som anbefaler den nyeste versjonen av nettleserne som støttes,
men som tillater brukeren å vise folioinnholdet. For nettlesere som er så gamle at de til og med ikke kan vise denne meldingen, vil
webvisningsprogrammet vise en feilmelding som ber brukeren om å oppgradere til den nyeste versjonen av de støttede nettleserne, og blokkerer
deretter tilgangen til innholdet (siden brukeropplevelsen ofte er dårlig).
Når webvisningsprogrammet ligger på et webområde ved å bruke Adobe Content Viewer for Web SDK, kan utgivere velge via SDK-en å vise
denne støttemerknaden, eller bare motta en API-tilbakeringing som tillater utgivere å vise sin egen melding eller på annen måte omdirigere
brukeren til annet innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du Innebygd SDK for webvisningsprogram.

Endringer i analysesporing:
Kjøpstypen knyttet til det berettigede innholdet spores. Når leseren logger seg på for å gå til innhold i webvisningsprogram via direkte
rettigheter, skal webvisningsprogrammet sende informasjon om at innholdet er kjøpt.
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Folio-formatspesifikasjon er nå tilgjengelig

Forhåndsvarsel: DPS kommer til å fjerne støtte for InDesign CS5.5 og CS5 i v32

TOC-klikk spores.
Klikk på Paywall-knappen spores nå i analyserapportene for webvisningsprogram.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SiteCatalyst DPS Report Guide (PDF).

DPS
Folio-formatspesifikasjonen er nå tilgjengelig. Kommersielle utgivere kan utvide innholdet gjennom

en rekke markedsplasser som godtar spesifikasjonen for .folio-filformat. Publisering til .folio som et universelt godtatt filformat for digital publisering,
vil gjøre at utgivere av tidsskrifter kan produsere digitalt innhold mer effektivt for mobile enheter ved å eliminere behovet for å opprette og publisere
interaktivt, digitalt innhold i flere, individuelle proprietære filformater som støttes av alle unike markedsplasser. Newsstand og markedsplasser som
godtar lisensen for spesifikasjonen for .folio-filformat kan opprette sine egne opprinnelige visningsprogrammer som kan vise digitale tidsskrifter i
.folio-filformatet.
Side for nedlasting av Folio-formatspesifikasjon

Med v32-versjonen (planlagt for september 2014) vil
InDesign CS5.5 og InDesign CS5 fremdeles kunne opprette kildedokumenter for DPS, men opplasting av artikler til Folio Producer-tjenesten vil
kreve InDesign CS6 eller senere.
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Logg for nye produktmerknader
Verktøyene for Digital Publishing Suite oppdateres regelmessig. Hvis du vil vise en liste over korrigerte feil, kan du se Produktmerknader for
korrigerte DPS-feil.

Versjon 29 – del 1 (gjeldende)

Hvis du vil vise en beskrivelse av de nye funksjonene i det gjeldende verktøysettet, kan du se Nytt i denne versjonen.

Versjon 28
Tekstbaserte push-varslinger (iOS, Professional/Enterprise)

Bruk av en tredjeparts push-varslingstjeneste er ikke lenger nødvendig for å sende tekstmeldinger til dine kunder. Ved å sende egendefinerte
tekstmeldinger kan du motivere potensielle tilbakevendende lesere og abonnenter på iOS-enheter ved å varsle lesere om nytt innhold.
Tekstvarslinger fungerer med alle visningsprogramversjoner. I tillegg kan du bruke SiteCatalyst-analyse til å måle kundens reaksjon på push-
varslinger, inkludert antall lesere som melder seg opp for å motta push-varslinger.

Grunnlinjeanalyseforbedring (betaversjon, kun engelsk)

DPS-instrumentbordet inneholder en ny betaversjon av grunnlinjeanalyserapportene. Med de nye grunnlinjeanalysene kan du vise Standard
Audience Accumulation-beregninger for digital lesing som overholder MPA Tablet Metrics-retningslinjene. Nylig tilgjengelige rapporter viser data
som totalt antall lesere, totalt antall økter, totaltid brukt per leser, gjennomsnittlige økter per leser, enheter og operativsystem.

Mens du analyserer data, kan du endre innhentingsinnstillinger for standardberegninger. Med det nyutformede grensesnittet kan du få tilgang til
analyser og eksportere rapportdata for visning i et regneark.

Støtte for iOS 7

v28-programmer inneholder støtte for iOS 7. Legg merke til følgende: På iOS 7-enheter kan et visningsprogram opprettet med v24 eller tidligere
versjoner fungere dårlig. Spesielt klarer folioer med liggende orientering enten ikke å vise eller viser dårlig. Beste resultat oppnås ved å oppdatere
alle DPS-programmer til V27 eller V28.

Fjerning av støtte for iOS 5

Adobe DPS fjerner støtte for iOS 5. Med denne endringen vil V28-programmer ikke kjøre på iOS5, og dermed også på iPad 1-enheter. Hvis du
ønsker å fortsette å støtte iPad 1-enheter, sørger du for at du oppretter folioer som er kompatible med visningsprogramversjonen til det
eksisterende programmet (V27 eller tidligere).

iOS 7-krav for DPS-programmer

Med DPS App Builder kan du bygge V28-programmer som er i overensstemmelse med Apples iOS 7-retningslinjer for design, inkludert nye, lyse
temaer for brukergrensesnittdesign. Ta i betraktning følgende iOS 7-krav ved utforming og bygging av programmene dine:

iOS 7 krever at systemfeltet vises i programmene. Når du bygger et v28-program, vises systemstatusfeltet på 20 eller 40 piksler nå over det
øverste navigasjonsfeltet i alle visninger, inkludert foliovisning. Når brukere klikker for å vise navigasjonsfeltene, dekkes mer av
designområdet. Foreta nødvendige justeringer i artikkeloppsettene.
Med iOS 7 fungerer egendefinerte ikoner nederst på navigasjonsverktøylinjen (kun Enterprise) annerledes. Når du bygger et v28-program
med egendefinerte verktøylinjeikoner, har du ikke lenger tre separate ikoner for opp, ned, og deaktiverte tilstander. I stedet har du en enkelt
PNG-fil med en gjennomsiktig bakgrunn, mens iOS 7 endrer fargen på visningstilstanden automatisk. (Disse filene er på 30 x 30 og 60 x 60
piksler.) Du trenger ikke lenger å bygge inn tekstetiketten i navigasjonsikonet. I stedet angir du tekst i feltet Ikonetikett i DPS App Builder,
som vises under de egendefinerte ikonene. Hvis programmet ditt støtter flere språk, kan du lokalisere denne teksten. Disse nye ikonene
vises i navigasjonsfeltet kun dersom ikonet er handlingskrevende. For eksempel vises ikke knappen “Visningsprogram” før en folio er lastet
ned. Hvis aktivert, er navigasjonsverktøylinjen noen få piksler høyere enn navigasjonsverktøylinjen i tidligere programmer (12 piksler på SD
iPad-enheter, og 24 piksler på HD iPad-enheter). Foreta igjen nødvendige justeringer i oppsettene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om
disse ikonene, kan du se Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone.
For iOS 7 er flere programikonstørrelser obligatoriske: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) og 120 x 120 (iPhone ). Disse nye ikonfilene
er påkrevd når du bygger enten et V27- eller V28-program i DPS App Builder.
DPS-visningsprogrammer inneholder flere grensesnittendringer for iOS 7. For eksempel er bibliotekbakgrunnen mye lysere enn i tidligere
versjoner. Kontroller derfor at omslagsbildene dine har passende kontrast. Hvis programmet inneholder en artikkel som beskriver hvordan
programmet brukes, er det sannsynlig at du vil ønske å oppdatere dette hjelpeinnholdet.

Vær oppmerksom på at det er kjente problemer med V24 og tidligere programmer som kjører på iOS 7-enheter. Du oppnår best resultat ved å
oppdatere eksisterende programmer til V27 eller nyere.

AirDrop-støtte for iOS 7

Med V28-programmer på iOS 7-enheter, kan du dele artikler med mennesker nær deg ved hjelp av AirDrop. Når mottakeren har fått koblingen for
den delte artikkelen via AirDrop på en iPad, kan vedkommende dra nytte av den nye V28 Mobile Safari Web Viewer-funksjonen. 
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Mobile Safari Web Viewer (kun iPad)

Når en iPad-bruker trykker på en kobling til en ubeskyttet delt artikkel, åpnes den delte artikkelen direkte i Mobile Safari Web Viewer. Denne
funksjonen lar delingsmottakere vise en webvisningsprogramversjon av artikkelen med et enkelt trykk på iPad-en istedenfor å måtte laste ned
programmet. Mobile Safari Web Viewer (også kalt “artikkelvisningsprogram”) inneholder koblinger for nedlasting av programmet eller visning av
artikkelen hvis den allerede er lastet ned på iPad-en. Denne første versjonen inneholder noen funksjoner, som visse overleggtyper, som ikke
støttes enda.

Planlegg foliotilgjengelighetsdato

Angi en bestemt dato og et bestemt tidspunkt for å gjøre folioinnholdet tilgjengelig på Distribution Service for programbrukere. Dette eliminerer
behovet for at produksjonsansatte manuelt legger ut nytt innhold live.

Du kan også angi informasjon for planlagt foliotilgjengelighetsdato programmatisk ved hjelp av Folio Producer API (kun Enterprise).

Ny standardvisningsprogramversjon for folioer

Standardvisningsprogramversjonen for folioer er nå v26 istedenfor v20. Når du oppretter en ny folio, kan du fortsatt målrette v20 gjennom V28-
visningsprogramversjoner.

Camera API-støtte

Bruk enhetskameraet til å tillate brukere å ta bilder fra innenfor programmet ditt, og enten vise bilder i innholdet ditt eller lagre dem i kamerarullen.
For eksempel kan du angi et rammebilde og tillate brukere å ta et bilde (eller angi et bilde fra deres bildeprogrammer) som vises i denne rammen. 

Oppskalert innhold på Android-enheter

I tidligere versjoner·var mindre gjengivelser i Android-programmer ikke oppskalert, noe som forårsaket både såkalt letterboxing og pillarboxing.
Med v28 Air-baserte Android-programmer oppskaleres mindre gjengivelser proporsjonalt. 

Alternativet for låsing av orientering

DPS App Builder inneholder en ny innstilling som lar deg låse orienteringen på programmet ditt, slik at bibliotek- og folio-visningen vises i kun én
orientering.

Forbedrede SiteCatalyst-analyser

Nye SiteCatalyst-rapporter er tilgjengelige for forfattermetadata, som er nyttige hvis du skal finne en bestemt forfatter eller utgiver. Ekstra tilpasset
eVar-sporing er også tilgjengelig. Se de relaterte analyseartiklene i DPS Developer Center for flere detaljer.

Lokalisert webvisningsprogram

Innholdsvisningsprogrammet for web (webvisningsprogrammet) har nå støtte for 20 ulike språk.

Ytelsesforbedringer i Distribution Service

Folioer som er lastet opp til Adobe Distribution Service, lagres nå på raskere og mer pålitelige Amazon Web Service-servere. Du vil se store
forbedringer i publisering, oppdatering og nedlasting av folioer.  

Versjon 27
Pinterest-støtte i sosial deling (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest er nå et av alternativene for sosial deling i DPS App Builder. Når det er valgt, vises Pinterest-alternativet på nedtrekksmenyen for sosial
deling i appen. Kunder som viser appen din på en iPad eller iPhone, kan feste forhåndsbildet av en artikkelside på tavlen sin. Fra Pinterest kan
lesere klikke på sidebildet for å oppleve interaktivt artikkelinnhold på en enhet eller i webvisningsprogrammet. Du kan angi betalingsgrenser på
antallet artikler som er tilgjengelig for visning, som med andre alternativer for sosial deling.

GPS-integrering for enhet (iOS, Professional/Enterprise)

Med GPS-integrering kan du tilby målinnhold basert på geografisk plassering. I appen kan du legge til GPS-logikk til HTML-innhold for å oppnå
ulike formål. Eksempler:

Du kan opprette et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel som viser ulike annonser avhengig av hvor brukere viser artikkelen.
I kundebutikken (bare Enterprise) kan du vise områdebestemte folioer og gi brukere rettigheter til folioer basert på plasseringen deres.
I det egendefinerte biblioteket (bare Enterprise) kan du vise områdebestemte bannere.

Tilleggsdetaljer: Hvis du vil aktivere GPS-integrering i en egendefinert butikk eller et egendefinert bibliotek, bruk versjon 2-API-ene for
egendefinert historie/bibliotek. Hvis du vil aktivere GPS-integrering i et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel, bruk Reading API-et. Velg
også alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillat tilgang til rettighetsinformasjon) hvis du aktiverer GPS-integrering i et
webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel.

Forbedringer i sosial deling / webvisningsprogram (iOS, Professional/Enterprise)

Legg merke til følgende forbedringer:

I webvisningsprogrammet kan artikler som har en artikkeltilgangstilstand angitt til Free i Folio Producer, nå bli vist i webvisningsprogrammet
på skrivebordet uten å telle mot betalingsterskelen. Det er ikke blitt gjort noen endringer til virkemåten for målte eller beskyttede artikler.
Målte artikler telles fortsatt mot betalingsterskelen, og beskyttede artikler er bare tilgjenglige for lesere med rettigheter. (Innstillingene Free,
Metered og Protected har nå samme virkemåte både i webvisningsprogrammet og gratis artikkelforhåndsvisning.)
I tidligere versjoner ble miniatyrbilder av beskyttede artikler i innholdsfortegnelsen for webvisningsprogrammet vist i grått og viste et låseikon
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når du tok musen over dem. I tillegg hoppet navigeringshandlinger til venstre og høyre over beskyttede artikler. Med versjon 27 skiller ikke
webvisningsprogrammet lenger mellom beskyttede, gratis eller målte artikler i innholdsfortegnelsen og i navigeringen. Alle artiklene vises i
innholdsfortegnelsen uten forskjell, og navigering i en folio tillater brukere å besøke hver artikkel, inkludert beskyttede artikler. Beskyttede
artikler vises med en betalingsmelding.
I det innebygde webvisningsprogrammet er påloggingsprosessen blitt strømlinjeformet for å gi utgivere muligheten til å godkjenne brukere på
sitt eget webområde.

Forbedringer for Android-visningsprogrammet (Professional/Enterprise)

Det AIR-baserte Android-visningsprogrammet inkluderer følgende forbedringer:

Grensen for mål på foliostørrelser har økt fra 2048 x 2048 til 4095 x 4095 piksler. Dette gjør at du kan lage folioer som er rettet mot større
enheter, for eksempel 10-tommers Android-nettbrett i HD.
Velkomstskjermen du angir på Android-enheter, er nå skalert opp eller ned proporsjonalt for å fylle målskjermen. Du kan for eksempel angi
velkomstskjermer på 2560 x 1600 og 1600 x 2560, som er skalert ned (og beskjært hvis sideforholdet er ulikt) for mindre enheter.
Ikoner og UI-elementer er nå større på ekstra store Android-enheter, for eksempel 10-tommers HD-nettbrett, noe som gjør det enklere å
trykke på knapper og navigere i visningsprogrammer på HD-enheter.
Egendefinerte navigeringsikoner (bare Enterprise) kan nå være 75 x 43, 98 x 52 eller 214 x 114 piksler.

Det opprinnelige (ikke AIR) Android-visningsprogrammet utvikles fortsatt.

Kopier folio

En kopieringskommando er nå tilgjengelig i Folio Producer Organizer. Du kan kopiere (duplisere) din egen folio, eller du kan kopiere en folio som
er delt med deg fra en annen konto. Uansett om du kopierer en publisert eller ikke-publisert folio blir det opprettet en ny folio på Folio Producer-
serveren (acrobat.com), og ikke i Distribution Service. Du kan deretter redigere og publisere den kopierte folioen. Hvis folioen var delt med deg fra
en annen datamaskin, må du hente kildefilene og koble til artiklene på nytt for å redigere og oppdatere artikler. Låste folioer kan ikke kopieres.

Nytt alternativ for automatisk åpning i DPS App Builder

Auto-open latest entitled folio after download (Åpne siste navngitte folio automatisk etter nedlasting) er et nytt alternativ i DPS App Builder. Hvis
det er merket av for Auto-download latest entitled folio on first launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart), er alternativet
for automatisk åpning valgt som standard, slik at førstegangslesere kan laste ned appen og begynne å lese umiddelbart. Hvis du deaktiverer
valget for automatisk åpning, ser brukerne at folioen lastes ned i biblioteket, men folioen åpnes ikke før de trykker på omslagsbildet. På denne
måten kan utgivere legge inn en melding i banneret, slik at førstegangsbrukere vet at de mottar en gratis folio.

Forbedringer til Article Preview (Artikkelforhåndsvisning)

Article Preview støtter nå målte artikler i tillegg til gratis artikler i forhåndsvisningsfolioer. Når en lesere navigerer til en målt artikkel i en
forhåndsvisningsfolio, vises en Read Article-knapp (Les artikkel) i kjøpsruten, noe som gjør at leseren kan trykke på og laste ned den målte
artikkelen til enheten sin som en del av forhåndsvisningen. Antallet målte artikler som lesere kan vise, er kontrollert av betalingsterskelen for
enheten angitt av utgiveren.

I tillegg er det flere UI-forbedringer til gratis artikkelforhåndsvisning. Forhåndsvisningsbildene av beskyttede artikler vises nå for eksempel bak et
mørkt nettingmønster. Miniatyrbilder for å se gjennom har fått en graderingsbehandling og miniatyrbilder for å se gjennom vises for alle sider i flate
artikler (bare horisontal sveiping) i både se gjennom-modus og som forhåndsvis bilder bak nettingbehandlingen i foliovisning.

Analyseforbedringer (Professional/Enterprise med SiteCatalyst-konto)

SiteCatalyst-rapporter inkluderer nå informasjon om kjøp av leserabonnementstype (nytt eller fornyelse), tidsperiode for abonnementet (1 måned, 6
måneder og så videre) og kjøp av appmarkedsplass. SiteCatalyst rapporterer også antall lesere som har valgt å motta push-varslinger. I tillegg er
overlegg for sporing av lysbildefremvisninger og rullbare rammer mer detaljerte.

Flere endringer

Andre forbedringer i versjon 27 omfatter:

Privacy Policy er nå aktivert for iPhone og iPad. Du kan angi en Privacy Policy-URL i DPS App Builder.
Sidecar.xml støtter nå innstillingene Article Access (Artikkeltilgang) som betyr at du kan importere sidecar.xml-filen for å bruke innstillingene
Free/Metered/Protected for hver artikkel i folioen.
Koblinger i versjon 2-API-et for bibliotek/butikk kan nå vise et separat webvisningsvindu (også kalt en nettleser internt i appen) i appen som
har en Lukk-knapp. HTML-en i dette webvisningsvinduet kan fortsatt referere til API-ene.

Versjon 26
Gratis forhåndsvisning av artikkel (bare iPad)

Du kan tillate kunder å forhåndsvise innhold i en salgsfolio. Brukerne kan trykke på forhåndsvisningsknappen for å laste ned og lese alle
gratisartikler. Når en bruker navigerer til andre artikler i et program, spør en betalingsmur om de vil kjøpe folioen. Hvis du vil aktivere gratis
forhåndsvisning av artikkel i en salgsfolio, velger du innstillingen Enable Article Preview (Aktiver forhåndsvisning av artikkel) i Account
Administrator-verktøyet, og bruker Folio Producer Editor til å merke bestemte artikler som gratis. (Gratis forhåndsvisning av artikkel er bare for
iPad, og fungerer for øyeblikket ikke med folioer som har seksjoner.)

Merk: Hvis du vil bruke innstillingen "Free" (Gratis) i artikler i gamle folioer, må du oppdatere visningsprogramversjonen for folio til versjon 26 eller
senere OG oppdatere artiklene i denne folioen.
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Støtte for PDF-artikkel i både Android-visningsprogram og Desktop Viewer

PDF-artikler støttes nå på Android-enheter og i Desktop Viewer. I Android-visningsprogram kan du dra nytte av PDF-formatet for å redusere
filstørrelsen, bruke iOS-folioer som har PDF-artikler på nytt, og bruke knip og zoom på artikkelsider. I Desktop Viewer kan du nå forhåndsvise
folioer som har PDF-artikler, som er spesielt nyttig for forhåndskontroll av folioen for å finne feil.

Programversjonen må være versjon 26 eller nyere for å kunne vise PDF-artikler, men folioen med PDF-artikler kan være en hvilken som helst
versjon.

(Vær oppmerksom på at dette er en endring i det eksisterende AIR-baserte Android-visningsprogrammet, og ikke i det opprinnelige Android-
visningsprogrammet som for øyeblikket er under utvikling. I tillegg inneholder ikke PDF-støtte på Android visning av PDF-filer i nettleseren fra
programmet.)

Forbedringer av iPad-biblioteket

Ikonene vises nå under hvert bilde for forhåndsvisning av forside i biblioteket, slik at brukerne kan se hvilket innhold som er gratis eller som er til
salgs, uten ekstra trykking. Hvis du trykker på en knapp med en pris, startes et kjøp. Hvis du trykker på gratisknappen eller på skyknappen, startes
en nedlasting. Det vises et skyikon hvis en bruker er berettiget for en salgsfolio som ikke er lastet ned.

Hvis du trykker på selve bildet for forhåndsvisning av forside, vises det fremdeles en forhåndsvisningsrute med tilleggsinformasjon. Hvis et
egendefinert bibliotek er konfigurert til å vise bare berettigede folioer, vises ikke forhåndsvisningsruten når du trykker på forsidebildet.

(Bare Enterprise) Hvis det egendefinerte biblioteket bare viser folioer som kundene dine er berettiget for, vises det ikke en forhåndsvisningsrute.
Hvis du trykker på forsidebildet, begynner nedlastingen av folioen.

Fullstendig iPhone 5-støtte

Du kan nå opprette foliogjengivelser på 1136 x 640 for å unngå innhold med svarte felt (letterboxing) på iPhone 5. I DPS App Builder må du angi
et ekstra startbilde på 640 x 1136 (velkomstbilde) for å oppfylle Apple-kravene for iPhone 5-programmer.

Forbedringer av DPS App Builder

DPS App Builder inneholder følgende endringer:

Objektkoblinger er nå lagret på serveren, som gjør at du kan bruke forskjellige datamaskiner til å bygge programmet uten å måtte koble til de
kopierte objektene på nytt. Et byrå kan for eksempel gå gjennom DPS App Builder for å angi mesteparten av innstillingene og filene, og
klienten kan deretter fullføre programmet ved å angi sertifikatene. Når du redigerer et eksisterende visningsprogram, vises meldingen Asset
stored on the server (Objekt lagret på serveren) i tekstfeltet. Lagring av objekter fungerer bare for et enkeltprogram. Du kan ikke lagre
objekter på serveren for bruk på tvers av flere programmer.
(Enterprise) Når du oppretter et egendefinert lager som drar nytte av nye API-funksjoner, trenger du ikke lenger opprette et egendefinert
bibliotek.
(Enterprise) Hvis du fortsatt vil bruke et gammelt lager du har opprettet, kan du velge Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) i
DPS App Builder. Hvis du imidlertid velger dette alternativet, kan du ikke angi et egendefinert bibliotek.
Alternativet Enable hot zone to display folio view controls (Aktiver visning av foliovisningskontroller med aktiv sone nederst på siden)
inneholder nå en aktiv sone både øverst og nederst på skjermen, ikke bare nederst.
Det finnes et nytt alternativ for angivelse av en valgfri nettadresse til retningslinjer for personvern som vises på menyen for
bibliotekinnstillinger.
Valgfritt nettadresseskjema er nå tilgjengelig for enkeltfolioprogrammer.

Forbedring av analyseaktivering

Hvis du konfigurere visningsprogrammet til å tillate brukere å deaktivere analysedataene, har de muligheten til å ombestemme seg og aktivere ved
hjelp av innstillingsmenyen. Dette støttes både i iOS- og Android-visningsprogrammer.

Forbedringer i webvisningsprogram

Webvisningsprogram inkluderer nå følgende forbedringer:

Innebygd webvisningsprogram. Du kan nå innebygge delte webvisningsprogramartikler i webområdet ditt med ny støtte for iframe-HTML-
koder i DPS. Ta med omkringliggende designelementer som formidler en konsekvent, varemerket opplevelse for kundene dine.
Folio bare for webvisningsprogram. Du kan opprette en spesiell foliogjengivelse for webvisningsprogrammet som bare vises i nettleseren for
webvisningsprogram, og ikke i visningsprogrammet på enheten. Du kan for eksempel opprette en folio på 1024 x 580 som bare viser en
horisontal retning, som bruker terminologi som "klikk" i stedet for "trykk", og som erstatter et ikke støttet panorama med et fast bilde. Se
Opprette en gjengivelse for webvisningsprogram.
Egendefinerte butikker og biblioteker støttes nå i webvisningsprogrammet. Integrer en egendefinert butikk og et egendefinert bibliotek i
webvisningsprogrammet for å vise spesielt innhold, spesielle tilbud og kampanjer.
Valgfri nettadresse til retningslinjene for personvern. Du kan konfigurere en webkobling til programmets retningslinjer for personvern. Dette
støttes både i iOS- og Android-visningsprogrammer.
Webvisningsprogramanalyse. Analysedata er nå aktivert for webvisningsprogrammet.
Støtte for Bare dra horisontalt (lagt til i v25). Webvisningsprogrammet viser "atskilte" artikler som har valgt Bare dra horisontalt.

Nye og forbedrede fullføringsrapporter

Fullføringsrapporten på DPS-kontrollpanelet gir utgivere detaljer som er enkle å forstå, som er knyttet til nedlastinger av folioinnholdet.
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Fullføringsrapporten inneholder nå flere datafelt som gjør det enklere å lage informative pivottabeller som viser hvor mange nedlastinger som er
foretatt for hver publikasjon, per utgave, med en total for alle nedlastinger og en nedbryting som viser nedlastinger i webvisningsprogram separat.
En ny konsolidert fullføringsrapport (for øyeblikket kalt "opprullingsrapport") gir administratorer fullføringsdataene for alle publikasjon er som er
knyttet til kontoen deres. Til slutt blir alle rapportdata nå registrert daglig, i stedet for ukentlig.

Online-kjøp av pakker for fullførelse

Et nytt alternativ for online-kjøp for 10 000 pakker for fullførelse gjør det enkelt for utgivere å sikre at kontoen deres alltid har godt omdømme. Det
kan noen ganger ta et par dager å behandle fornyinger av fullførelser som er lagt ut via en forhandler eller direkte fra Adobe. For å kunne tilby et
raskere kjøpsalternativ, kan utgivere nå kjøpe et serienummer for en pakke for 10 000 fullførelser via Adobe Store og løse inn dette
serienummeret via DPS-kontrollpanelet.

Forbedring av analyse

Legg merke til følgende forbedringer ved analyse:

Fullstendige artikler lest. Du kan spore hvor mange lesere som leste hele artikkelen ved et enkelt besøk.

Sporing av innholdsfortegnelse. Du kan spore trykk på innholdsfortegnelsesknappen og også identifisere hvilke artikler som oppdages via
innholdsfortegnelsen.

Lesere som er direkte berettiget etter utgivere. Du kan få data om utgivere som logger seg på programmet og henter folioer via direkte
berettigelse. Du kan etter ønske returnere leserens abonnements-ID og abonnementstype via API-en for direkte berettigelse. Verdiene for
abonnementstype og abonnements-ID sendes til SiteCatalyst, slik at du kan spore hvordan disse abonnentene viser folioen.

Gratis forhåndsvisning av artikkel. Når kundene trykker på Forhåndsvisning for å forhåndsvise utgaven, spores antall trykk på
forhåndsvisningsknappen og gratisartiklene som forhåndsvises. Antall konverteringer etter at utgaven forhåndsvises, spores også.

Omniture-besøks-ID og push-varslingsmerke. For hver bruker legges det til en Omniture-besøks-ID og et push-varslingsmerke (hvis leseren har
aktivert mottak av push-varslinger) i SiteCatalyst.

Webvisningsprogram: Informasjon om webvisningsprogram spores.

Forbedring av første API for salgsfolio gratis

Enterprise-utgivere kan nå bruke den egendefinerte biblioteks-API-en til å konfigurere abonnementsbanneret for å vise meldinger, avhengig av om
leseren er en abonnent og kan sende meldinger på riktig måte som støtter den nyeste funksjonen for gratis salgsutgave.

Versjon 25
Forbedringer av brukergrensesnittet til biblioteket (bare iPad)

Visningsprogrambiblioteket for iPad har nå større forsidebilder i rutenettet. Trykker du på forsidebildet til en nedlastet folio, åpnes folioen. Trykker
du på forsidebildet til en folio som ikke er lastet ned ennå, åpnes det en forhåndsvisningsrute. Lesere kan bruke tannhjulmenyknappen for å velge
og fjerne folioer.

Det har blitt gjort flere endringer i foliovisningen. Hjem-knappen er nå Bibliotek-knappen i programmer for flere folioer. Funksjonene til Bla
gjennom-knappen og det nederste rullefeltet har nå blitt kombinert. Bruk rullefeltet for å bla gjennom artikler i navigasjonsmodus. Pilene ved siden
av rullefeltet som hoppet til neste eller forrige artikkel, har blitt fjernet.

I DPS App Builder kan du også fjerne Abonner- og Logg på-knappene som vises øverst til venstre i biblioteket i Enterprise-
abonnementsprogrammer. Det nye utseendet krever større abonnementstittelbilder for abonnementsprogrammer.

Første salgsfolioen gratis

Ved å velge et alternativ i Account Administration-verktøyet, kan utgivere gjøre den sist publiserte salgsfolioen tilgjengelig for brukere som laster
ned programmet for første gang.

Betinget HTML-innhold (bare Enterprise)

Denne funksjonen er ment å brukes sammen med funksjonen som gjør første salgsfolio gratis, og gjør at en utgiver kan opprette enten en HTML-
artikkel eller et webinnholdsoverlegg som viser forskjellig innhold avhengig av hvordan folioen ble anskaffet. Hvis for eksempel en bruker laster
ned en gratis folio, kan det vises et abonnementstilbud. Hvis brukeren anskaffer folioen gjennom et abonnement, kan det vises et tilbud på andre
produkter.

Du må gjøre to ting for å konfigurere dette betingede HTML-innholdet. Først må du velge alternativet Tillat tilgang til rettighetsinformasjon for
webinnholdsoverlegget eller HTML-artikkelen. Deretter legger du til et egendefinert JavaScript-API i HTML-koden din. Hvis du vil vite mer om
dette JavaScript-API-et, kontakter du Adobe-representanten din.

Auto-download latest entitled issue (Last ned siste berettigede utgave automatisk)

Når denne innstillingen for DPS App Builder er valgt, lastes den nyeste berettigede utgaven ned automatisk – enten den første gratis salgsfolien
hvis den er aktivert, eller den nyeste publiserte gratis folien. Hensikten med dette alternativet er å formidle en bedre opplevelse for
førstegangsbrukere av programmet.

Automatically open background-downloaded issue (Åpne utgaver som er lastet ned i bakgrunnen, automatisk)

Når denne DPS App Builder-innstillingen er valgt, åpnes alle folioer som har blitt lastet ned i bakgrunnen siden forrige økt, når programmet startes.
Hvis dette alternativet ikke er valgt, åpnes den sist viste folioen der du slapp

Åpne folio til sist leste artikkel

23



Nedlasting av bibliotekbakgrunn (iOS)

Oppdatere flere artikler om gangen

Seksjoner

Deaktivere forsidevisning i iPad-visningsbiblioteket

DPS-grensesnittutvidelser

Utvidelser for foliopublisering

Forbedringer i DPS-servere

Den sist viste folioen tilbakestilles ikke lenger når du veksler mellom folioer. I stedet husker visningsprogrammet hvor du var, i alle folioene. Hvis
du vil tilbakestille en folio, viser du navigasjonsfeltene i en artikkel og trykker tre ganger på tittellinjen.

Dynamic subscriptions (Enterprise only) (Dynamiske abonnementer (kun Enterprise))

Utgivere kan legge til eller fjerne abonnementsalternativer kontinuerlig uten å måtte oppdatere programmet. Dermed kan utgivere evaluere
abonnementsvarigheter for å finne det beste settet med alternativer.

Effektiv testing av Amazon-programmer

Når du oppretter et program (en APK-fil) for Amazon med DPS App Builder, kan du nå laste inn og teste APK-filen på Amazon-enheten uten å
laste inn en egen JSON-fil. Nå kreves det en JSON-fil bare for å teste salgsinnhold.

Støtte for lokal lagring i Android-programmer

Tidligere versjoner av Android-visningsprogrammer støttet ikke lokal lagring. Hvis du avsluttet et program, kunne du ikke fortsette der du slapp, og
skjemadata du hadde oppgitt, gikk tapt. I versjon 25 av Android-programmer lagres nå denne informasjonen, akkurat som i iOS-programmer.

goto://-navigasjon

Ved hjelp av goto://-formatet kan Enterprise-utgivere opprette koblinger i foliovisningen til et hvilket som helst innhold som er tilknyttet
egendefinerte ikoner i biblioteket. Hvis du for eksempel oppretter et egendefinert ikon i DPS App Builder med etiketten “Butikk”, kan du opprette en
knapp med handlingen“goto://ApplicationViewState/Butikk” som automatisk åpner det butikkrelaterte HTML-innholdet – akkurat som om du trykket
på det egendefinerte Butikk-ikonet.

Hide top navigation bar (Skjul det øverste navigasjonsfeltet)

Når denne DPS App Builder-innstillingen er valgt, vises bare det nederste navigasjonsfeltet når en bruker trykker på en artikkel. Dermed kan
utgivere lage et ensartet navigasjonsfelt på alle artikkelsidene i folioen.

Forbedrede API-er for automatisk arbeidsflyt (bare Enterprise)

Når du bruker API-er for automatisk arbeidsflyt i DPS-publiseringsarbeidet, kan du nå publisere og oppdatere folioer og oppdatere
artikkelmetadata (oppdatering av artikler er planlagt i en fremtidig versjon).

Forbedrede SiteCatalyst-analyser

SiteCatalyst har blitt forbedret med funksjoner som for eksempel rapportering av hvor lenge videoer spilles av.

Generere nedlastingsrapporter

Utgivere kan nå generere rapporter for å se nedlastingsdata fra Adobe Distribution Service. Hvis du logger deg på DPS-kontrollpanelet med en
programkonto, kan du velge alternativet Fulfillment Report (Nedlastingsrapport) for å laste ned en CSV-fil med informasjon om fakturerbare
nedlastinger fra Adobe Distribution Service for det aktuelle programmet. Hvis du logger deg på med en administratorkonto, kan du klikke på en
kobling i kontrollpanelet for å få en rapport som viser nedlastingssaldoen din.

iOS4 støttes ikke lenger

Versjon 25 og nyere visningsprogrammer støtter ikke lenger iOS4 – bare iOS5 eller senere.

Versjon 24

Når kundene laster ned en folio i et versjon 24-program, kan de forlate programmet, sjekke e-post eller
vise en annen folio, og deretter gå tilbake senere for å finne den nedlastede folioen. Vær oppmerksom på at nedlastingen stopper midlertidig etter
ti minutter. Bare én folio kan lastes ned om gangen.

Du kan velge flere artikler i Folio Builder-panelet og velge Oppdater for å oppdatere alle de valgte artiklene.
Hvis du vil velge artikler, velger du Skift + klikk eller Ctrl/Kommando + klikk i artiklene.

Den nye Seksjoner-funksjonen vil til slutt tillate at kundene dine laster ned enkeltstående seksjoner for en folio. Du kan for eksempel
dele en folio inn i Nyheter-, Sport-, Forretninger-, Mal- og Penger-seksjoner, og kundene dine kan laste ned bare artiklene i Sport- og Penger-
seksjonene hvis de ønsker det. Se Opprette seksjoner.

Som standard inneholder alle iPad-visningsbiblioteker både en rutenettvisning og en
forsidevisning, som bare viser én folio om gangen. Med versjon 24 av DPS App Builder kan du velge et alternativ for å ta med bare
rutenettvisningen og forsidevisningen på iPad-er. (Med Android-visningsprogrammer kan du allerede velge rutenettvisning og forsidevisning, eller
begge.)

Når du oppretter en folio, velges ikke lenger en Orientering-innstilling som standard. Hvis du klikker på OK uten å
velge en Orientering-innstilling, vises det en rød boks rundt alternativet. Denne endringen vil hjelpe deg med å unngå at du oppretter en folio med
en feil orienteringsinnstilling ved en feiltakelse.
I tillegg inneholder nå mange feilmeldinger koblinger som dirigerer deg til et teknisk notat.

Når en folio ikke publiseres på riktig måte på grunn av en serverfeil, kan du klikke på en Prøv på nytt-knapp for å
fortsette med publiseringsprosessen etter at serverproblemet er løst.

Båndbredden til Adobe Distribution Service er økt, noe som resulterer i forbedret stabilitet og ytelse.
I tillegg er DPS-servere nå i egne klynger på acrobat.com, som gjør at folioer kan lastes opp og lastes ned selv om acrobat.com gjennomgår
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Endringer i Gjenopprett kjøp

Aktivere hurtigbufring av folioinformasjon i bibliotek (iOS)

Forbedringer for Enterprise-signerte programmer (Bare iOS, Enterprise)

Analyseutvidelser

Oppdatert Distribution Service-infrastruktur

Forbedringer i brukergrensesnittet til Folio Builder-panelet

Endringer i DPS App Builder (tidligere kalt Viewer Builder)

Dra og slipp filer til DPS App Builder

Velg mellom vektorformat og punktgrafikkformat for lysbildefremvisninger og rullbare rammer (bare iOS)

Multigjengivelsesartikler (bare iOS)

Ubegrenset antall Single Edition-folioer med Creative Cloud-medlemskap (bare iPad)

Spill av lyd i bakgrunnen (bare iOS)

Stop on Last Frame (Stopp ved siste bilde) (bare iOS)

Deaktiver kontroller for innebygde videoer (bare iOS)

Adobe Content Viewer håndterer ugyldige folioer på en ny måte

PDF-støtte for artikler med jevn rulling (bare iOS)

Alternativ for å rangere programmet

Aktive soner for visning av navigasjonsfelt

vedlikehold.

Dialogboksen Gjenopprett kjøp vises nå bare når brukere velger Gjenopprett kjøp på menyen for bibliotekvalg.

I DPS App Builder kan du hurtigbufre folioinformasjon for å forbedre ytelsen til
programmer med store biblioteker. Vær oppmerksom på at hvis du velger dette alternativet, kan det føre til at folioinformasjonen ikke blir
oppdatert. Hvis du for eksempel velger dette alternativet og endrer kostnaden på handelsfolioer, vil biblioteket vise villedende informasjon. Dette
alternativet er for øyeblikket bare tilgjengelig for abonnementsprogrammer.

Du kan nå signere en intern applikasjon med en mobileprovision-fil
for Enterprise som inneholder en eksplisitt (ikke jokertegn) applikasjons-ID. Med denne endringen kan du behandle applikasjonen uavhengig av
andre programmer i organisasjonen.

SiteCatalyst skiller nå mellom forskjellige typer mobile enheter og forskjellige operativsystemer. Med en ny URL-
sporingsrapport kan du spore faktiske URL-adresser, URL-klikk, kilden til URL-adressen (hyperkoblingsoverlegg, overlegg for nettinnhold eller
applikasjon) og hvordan URL-adressen åpnes (i nettvisningsprogram, i applikasjonsvisningsprogram eller i enhetsnettleser). Med
programbruksrapporter kan du spore høyeste bruk av programmene per dag/tidspunkt og antall starter siden siste oppdatering. Disse endringene
påvirker bare SiteCatalyst-analyse, ikke grunnlinjeanalyse.

Versjon 23

Det går nå betydelig raskere å publisere folioer til Distribution Service. Disse serverendringene
skal gi færre tidsavbruddsfeil og økt stabilitet under nedlastinger i bakgrunnen for iOS Newsstand.

Blant forbedringene som gjør panelet enklere å bruke, kan vi nevne at Folio
Builder-panelet er bredere, navigasjonsikonene er større og mer intuitive, det finnes flere verktøytips og informasjonsbobler, og alternativer har fått
nye navn som er lettere å forstå. Du kan også starte DPS App Builder (tidligere kalt Viewer Builder) via panelmenyen.

Det er gjort flere forbedringer i grensesnittet til DPS App Builder. DPS App Builder
installeres nå når InDesign CS6 installeres.

Du kan nå dra og slippe ikoner, velkomstbilder og andre filer fra Finder til App Builder.

Du kan velge vektorformat eller
punktgrafikkformat for overlegg i PDF-artikler. Vektorbilder ser skarpere ut, men tar litt tid å laste inn. Lysbildefremvisninger og rullbare rammer i
overlegg i JPG- eller PNG-artikler er alltid i punktgrafikkformat.

Du kan nå opprette PDF-artikler som ser bra ut og fungerer godt både på enheter med standardoppløsning
og HD-enheter. Når du oppretter overlegg, kan du ta med både standardoppløsningsressurser og HD-ressurser i folioen. Visningsprogrammet
bruker overleggsressursene som fungerer best på den bestemte iOS-enheten.
Hvis du oppretter et program for én folio, kan du opprette en folio med PDF-artikler som fungerer godt på alle iPad-modeller. Hvis du oppretter et
program for flere folioer, kan du velge mellom å opprette multigjengivelsesartikler i en folio eller opprette separate foliogjengivelser. Se Opprette
multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter.

Med et Adobe Creative Cloud-medlemskap kan du
opprette et ubegrenset antall iPad-programmer for én folio.

Lydklipp kan spilles av mens brukere blar gjennom artikler i folioen. Det vises en lydknapp i det øverste
navigasjonsfeltet som lar brukere sette lydklippet på pause og spille det av. Se Lyd- og videooverlegg.

Folio Overlays-panelet inneholder nå et alternativ som stopper den innebygde videoen
ved det siste bildet.

Hvis du oppretter en innebygd video som spilles av automatisk, kan du velge alternativet
Do Not Allow Pause (Ikke tillat pause) for å deaktivere avspillingskontroller. Denne funksjonen er spesielt nyttig for forsidevideoer.

I tidligere versjoner ble ikke ugyldige folioer vist i Adobe Content Viewer. I
den nye versjonen vises ugyldige folioer i biblioteket, og det vises en feilmelding ved nedlasting. Denne endringen gjør at biblioteket i Adobe
Content Viewer fungerer bedre, og gir deg mer detaljert informasjon før du publiserer. Hvis du for eksempel oppretter en folio med to retninger
som inneholder én eller flere artikler med én retning, indikerer feilmeldingen problemet, slik at du slipper å gjette.

Du kan bruke PDF-bildeformatet for artikler med jevn rulling, uansett hvor lange de er. Det
går imidlertid ikke an å knipe for å zoome i artikler med jevn rulling.

Når du oppretter et egendefinert visningsprogram, kan du velge et alternativ som lar brukere rangere
programmet. Du kan tilpasse innstillinger for denne funksjonen i DPS App Builder.

I tillegg til de aktive sonene til høyre og venstre på artikkelsiden kan du nå legge til en aktiv sone
nederst på artikkelsiden. Trykker man i den aktive sonen nederst på siden, vises navigasjonsfeltene. Navigasjonsfeltene vises ikke hvis man
trykker over den aktive sonen nederst på siden. Se Programdetaljpanelet.
Knapper har høyere prioritet enn den nederste aktive sonen, den nederste aktive sonen har høyere prioritet enn de aktive sonene til høyre og
venstre, og aktive soner har høyere prioritet enn alle overlegg som ikke er knapper.
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Gå til støtte for neste / forrige side

Alternativ for å deaktivere datainnsamling

Teksten i visningsprogrammet kan tilpasses

Forbedret sosial deling (bare iOS)

Ny trinnvis publiseringshåndbok for Single Edition

Bibliotekfiltre

Egendefinert HTML-bibliotek

Aktiv sone-forbedringer

Faste gjengivelser for 7-tommers Android-enheter

Auto Hide Scrollbars (Automatisk skjuling av rullefelt)

HTML-videoforbedringer

AIR Captive Runtime i Android-visningsprogrammer

Forbedringer i brukergrensesnitt i Android-visningsprogrammer

Dra-navigering med to fingre aktivert for iOS

Forbedret sosial deling

Når du oppretter en knapp, støttes nå handlingene Gå til neste side og Gå til forrige side.

I DPS App Builder kan du angi at kundene dine kan deaktivere datainnsamling når de bruker
programmet ditt. Dette alternativet er spesielt nyttig i enkelte geografiske områder med streng kontroll over datainnsamling.

Du kan tilpasse alle tekststrengene i visningsprogrammet på alle støttede språk, inkludert
knappetekst i biblioteket og tekst i dialogbokser. Du kan laste ned en XML-mal ved hjelp av DPS App Builder. Deretter kan du redigere denne
XML-filen og angi den når du oppretter programmet ditt. Se Programdetaljpanelet.

Legg merke til følgende forbedringer for sosial deling. Se Bruke sosial deling.

Støtte for direkte rettigheter i webvisningsprogrammet (bare Enterprise). Når kunder når betalingsmurgrensen i webvisningsprogrammet, kan
de nå logge seg på med abonnementskontoen sin for å fortsette å lese artikler.

Webvisningsprogrammet støtter Internet Explorer 10 / Windows 8.

Du kan også konfigurere en betalingsmur for gratis folioer.

Webvisningsprogrammet støtter alle overlegg bortsett fra panoramaer og lydklipp.

Hvis du oppretter en folio på 1024 x 768 i PDF-bildeformat, lastes innholdet nå opp til webvisningsprogramserveren i PNG-format.

Når du klikker koblingen for nedlasting av DPS-publiseringshåndboken på kontrollpanelet,
lastes det ned en ZIP-fil som inneholder både brukerhåndboken for Professional- og Enterprise-utgivere og en trinnvis publiseringshåndbok for
Single Edition-brukere. Du kan også laste ned begge brukerhåndbøkene via hjelpemenyen i DPS App Builder. Vi kommer snart til å oppdatere
brukerhåndboken for Professional- og Enterprise-utgivere med den nye designen.

Versjon 22

Hvis du oppretter folioer i versjon 22 eller senere, kan du bruke Folio Producer Organizer for å angi en filterkategori for hver folio,
for eksempel engelsk, spansk, fransk og tysk. Da kan brukere velge filteralternativer i visningsprogrambiblioteket. De kan for eksempel vise kun
spanske og tyske folioer og skjule engelske og franske folioer i visningsprogrambiblioteket. Se Opprette biblioteksfiltre.

Enterprise-utgivere kan opprette egne biblioteker i stedet for å bruke standardbiblioteket i visningsprogrammet. Se
Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise).

Både Enterprise- og Professional-utgivere kan nå aktivere aktive soner i DPS App Builder. Aktive soner lar brukere
klikke på kantene i artikkelen for å bla til den neste eller forrige artikkelen. Logikken for overstyrende overlegg er også endret. Aktive soner har
forrang over alle overlegg, med unntak av knapper. Se Programdetaljpanelet.

Som standard viser visningsprogrammer på Android-enheter folioer i alle størrelser. Hvis du
vil sikre at visningsprogrammet kun viser folioer som passer til enheten, kan du velge et alternativ i Viewer Builder. For øyeblikket viser faste
gjengivelser folioer på 1024 x 600 for enheter som Kindle Fire, og folioer på 1280 x 800 for XLarge Android-enheter. Dette alternativet er
hovedsakelig nyttig for å hindre at uønskede foliogjengivelser vises på Kindle Fire-enheter. Hvis du har opprettet Android-gjengivelser, for
eksempel folioer på 1232 x 752, må du ikke slå på faste gjengivelser når du oppretter visningsprogrammet for Android-butikken. Se Opprette et
egendefinert visningsprogram for Android- og Amazon-enheter.

Som standard vises et rullefelt på 6 piksler til høyre for artiklene i en folio. Hvis du
velger dette alternativet i Viewer Builder, vises rullefeltet bare når brukeren ruller i artikkelen. Se Viewer Details-panelet.

Nå kan du få videoer i HTML-artikler til å fungere som videooverlegg. Hvis du for eksempel roterer enheten i en HTML-
artikkel med enkel orientering, roteres også videoen i fullskjerm. Se Importere HTML-artikler.

I stedet for å være avhengig av at AIR er installert på Android-enheter, har
visningsprogrammene nå en innebygd versjon av AIR (3.2 eller nyere). Selv om denne endringen øker størrelsen på visningsprogrammene fra
cirka 2 MB til 10 MB, skal stabiliteten og ytelsen øke.

Ikoner og andre brukergrensesnittelementer i biblioteksvisning og foliovisning
er nå større, som gjør det enklere å klikke på ikoner, spesielt på Kindle Fire.

Dra-navigasjonsbevegelsen med to fingre er nå aktivert for iPad- og iPhone-visningsprogrammer.
Denne bevegelsen er spesielt nyttig i adskilte artikler der Bare horisontal dra-bevegelse er aktivert, ettersom lesere da kan hoppe over resten av
artikkelsidene og gå til neste eller forrige artikkel.

Legg merke til følgende forbedringer for sosial deling. Se Bruke sosial deling.

Sosial deling støttes nå i iPhone-visningsprogrammer.

Tilordning av gjengivelser støttes nå. Når den delte artikkelen vises i en nettleser på en datamaskin, er det bare PNG- eller JPG-artikler på
1024 x 768 som vises på riktig måte i webvisningsprogrammet. I tidligere versjoner kunne ikke folioer som ble delt fra en iPad HD-
gjengivelse (2048 x 1536), vises i webvisningsprogrammet. Hvis du oppretter gjengivelser for iOS-enheter, vil deling av artikkelen fra alle
typer enheter tilordnes til 1024 x 768-versjonen av artikkelen i webvisningsprogrammet. Du får best resultater hvis du kontrollerer at
gjengivelsene er konfigurert på riktig måte, og at artikkelnavnverdiene er identiske i hver foliogjengivelse.

Dypkobling til Facebook støttes nå. Når en kunde viser veggposten i Facebook-programmet på en iPad, åpnes artikkelen direkte hvis den
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Versjonkontroll for visningsprogrammet

Forhåndsvise på enhet for aktiv layout (iOS)

Forbedringer for sosial deling

Autovisning under folionedlasting

Autonedlastning på abonnementskjøp

Forsidedato

Kompatibilitet med InDesign CS6

iPhone-støtte

Webvisningsprogram for sosial deling

Forbedret sosial deling

Alternativet Skjul fra innholdsfortegnelse

Bakgrunnspublisering

klikkes på. Kontroller at du aktiverer dypkoblinger når du konfigurerer programmet på Facebooks utviklerside. Se Setting up a DPS App for
Social Networking (Konfigurere en DPS-app for bruk av sosiale nettverk).

Det nye alternativet Enable Fulfillment Limit (Aktiver artikkelvisningsgrense) i Account Administration-verktøyet lar deg begrense antallet
artikkelvisninger i webvisningsprogrammet – nesten som en Utsolgt-funksjon. Se Account Administration-verktøyet.

Webvisningsprogrammet støtter nå rullbare rammer.

Aktiverer du en betalingsmur, påvirker det bare salgsfolioer.

Versjon 21

Når du oppretter en ny folio med v21 Folio Builder-panelet, kan du angi enten v20- eller v21-versjonen
for visningsprogrammet. Dette valget er spesielt nyttig hvis enten den nyeste versjonen av Adobe Content Viewer venter på godkjenning eller hvis
du oppretter folioer for et v20-visningsprogram. Som standard velges v20-versjonen. Hvis du oppretter en v20-folio, kan du redigere
folioegenskapene for å oppdatere den til v21. Du kan imidlertid ikke bytte en v21-folio til v20. Du kan heller ikke angi visningsprogramversjon
tidligere enn v20. Se Opprette en folio.

Før v21 var Forhåndsvis på enhet bare tilgjengelig for hele folioer. Med v21 kan du nå bruke
Forhåndsvis på enhet i Folio Overlays-panelet for å forhåndsvise gjeldende layout (bare iOS). Koble iPad eller iPhone til datamaskinen og åpne
Adobe Content Viewer-programmet. I Folio Overlays-panelet velger du Forhåndsvis på [enhetsnavn]. Se Bruke forhåndsvisning på enhet.

Flere begrensninger for sosial deling er blitt tatt fatt i. Flettede overlegg, knapper, videoer, HTML-artikler og
rullbare rammer fungerer nå mye bedre i webvisningsprogrammet. I tillegg vises nå artikler markert som Reklame eller Skjul fra
innholdsfortegnelse, ordentlig i webvisningsprogrammet. Se Bruke sosial deling.
Du kan bruke Account Administration-verktøyet til slå av webvisningsprogrammet mens du fortsatt kan aktivere sosial deling via iPad. Se Account
Administration-verktøyet.

Når du trykker Last ned- eller Kjøp-knappen i visningsbiblioteket, viser visningsprogrammet folioen mens
gjenværende artikler lastes ned. Før denne versjonen ble Vis-knappen aktiv under nedlasting, men brukeren måtte trykke den for å begynne
visningen av folioen.

Når en bruker abonnerer på et visningsprogram, begynner nedlastingen av den nyeste folioen
automatisk. Brukere trenger ikke lenger å trykke Last ned-knappen.

Alternativet Cover Date (Forsidedato) er nå tilgjengelig i Folio Producer Organizer. Dette alternativet gir Enterprise-utgivere mer
kontroll over metadata i direkte rettigheter til abonnementsinnhold.

Versjon 20

InDesign CS6 har en rekke nye funksjoner som gjør det lettere å opprette InDesign-kildefiler. Med
funksjonene for alternativ layout og regler for flytende sidelayout kan du opprette layouter for ulike retninger og målenheter i det samme
dokumentet. Fleksible kolonnebredder, tekstrammer med automatisk størrelse og delt layoutvisning gjør det også enklere å arbeide med
dynamiske layouter. I tillegg gjør funksjonen Sett inn HTML at du raskt kan opprette et weboverlegg ved å kopiere kode, og pakking av InDesign-
dokumenter tar nå med overleggsobjekter. Se Create alternate layouts for DPS (InDesign CS6) (Opprette alternative layouter for DPS (InDesign
CS6)).

DPS støtter nå iPhone 3GS, 4 og 4S (iPhone 3G støttes ikke). Når du bruker Viewer Builder, kan du opprette et egendefinert
visningsprogram som fungerer på iPhone, iPad eller begge deler. Når du oppretter et program for både iPad og iPhone, kan kundene dine vise
kjøpte folioer på en hvilken som helst av de støttede iOS-enhetene. Visningsprogrammet for iPhone har en ny innstillingsside, forbedret
navigasjonsmodus og en velkomstskjerm som utgivere har kontroll over.
Sosial deling, bokmerker og automatisk arkivering støttes ennå ikke for iPhone. For øyeblikket kan du ikke opprette et visningsprogram for én
utgave for iPhone. Se Opprette innhold for iPhone.

Hvis du aktiverer sosial deling i programmet ditt, lastes gjengivelser av folioartikler opp til en webserver,
slik at de kan vises i nettlesere på datamaskiner. Bruk innstillingen Protected (Beskyttet) i Folio Producer Editor for å bestemme hvilke artikler som
skal kunne vises på datamaskiner. Bruk Account Administration-verktøyet for å begrense antallet ubeskyttede artikler som kan vises, og for å
konfigurere en betalingsmur. Se Bruke sosiale medier.

Sosial deling er nå tilgjengelig via Facebook, Twitter, e-post og klipp-og-lim-inn. Hvis du aktiverer sosial deling i
programmet ditt, kan en kunde bla seg frem til en artikkel og dele den via for eksempel Twitter. Hvis artikkelen er beskyttet, går koblingen i
tweeten til publikasjons-URL-adressen. Hvis artikkelen ikke er beskyttet og en bruker klikker koblingen i en støttet nettleser på en datamaskin,
vises folioen i webvisningsprogrammet. En bruker som klikker koblingen på en iPad, kan laste ned programmet, laste ned eller kjøpe folioen eller
vise artikkelen, avhengig av hva som allerede er lastet ned. Se Bruke sosiale medier.

Ved hjelp av artikkelinnstillingen Skjul fra innholdsfortegnelse kan du skjule en artikkel fra
innholdsfortegnelsen uten å merke den som reklame. Se Endre artikkelegenskaper.

Når du bruker Folio Producer Organizer for å publisere eller oppdatere en artikkel, legges jobben til i publiseringskøen, og
du kan fortsette å bruke Organizer og legge til andre folioer i køen. Du kan kontrollere køstatusen ved å velge View (Vis) > Publish Requests
(Publiseringsforespørsler) i Organizer. Se Publisere folioer til Distribution Service.
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Vis nedlastingsteller

Du kan nå endre størrelsen til Desktop Viewer

Forenklet forhåndsvisning på enhet

Forbedret brukergrensesnitt

Innstilling for URL-format

Låse orientering for HTML av egendefinerte ikoner

Raskere Viewer Builder

Jevn rulling med begrenset PDF-støtte

Aktiv sone-navigering

iOS-gjengivelsesstøtte

Forbedrede rullbare rammer

Sosial deling

Automatisk arkivering av folioer (bare iOS)

Forbedringer for jevn rulling

Bokmerker

Forbedret bibliotekoppdateringsytelse

Analyse av HTML5-filer

Begrenset distribusjon av folioer (bare Enterprise)

Forbedringer for navigasjonslinjeikonet (bare Enterprise)

Professional- og Enterprise-brukere kan nå se en nedlastingsteller i DPS-kontrollpanelet. Nedlastingstelleren vises bare i
godkjente kontoer.

Hvis du bruker Desktop Viewer for å forhåndsvise en folio på 2048 x 1536 piksler, kan du trykke
på kommandotasten og 1 for å vise den faktiske størrelsen eller på kommandotasten og 0 for å tilpasse til vinduet. Du kan også zoome inn eller
ut. Se Forhåndsvise innhold med Desktop Viewer.

Når du bruker Viewer Builder for å opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad,
kreves ikke lenger Phone Disk-verktøyet av funksjonen Forhåndsvis på enhet. Se Bruke forhåndsvisning på enhet.

I Folio Builder-panelet vises foliostørrelsen under folionavnet, noe som gjør det enklere å identifisere gjengivelser.
Utformingen av Viewer Builder gjør det enkelt å kontrollere at de riktige ikonene brukes for de forskjellige iPhone- og iPad-modellene. Vinduene
Folio Producer Organizer og Folio Producer Editor har også fått nytt utseende.

Innstillingen for valgfritt URL-format i Viewer Builder er nå tilgjengelig for alle typer iOS-visningsprogrammer, ikke
bare abonnementsprogrammer. Ved hjelp av URL-formatet kan du opprette en kobling til et visningsprogram fra et annet program eller
mobilversjonen av Safari.

Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du angi orienteringen på HTML-sidene som vises, når
brukere trykker de egendefinerte ikonene på navigasjonslinjen. Se Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise).

Viewer Builder bygger nå programmer mye raskere – vanligvis på noen sekunder.

Hvis en artikkel med jevn rulling ikke overskrider to sidelengder, kan du bruke PDF-bildeformatet. Hvis
artikkelen med jevn rulling er på mer enn to sider, brukes JPG eller PNG.

Enterprise-utgivere kan aktivere aktive soner som vises på venstre og høyre side av hver artikkel. Når de usynlige aktive
sonene trykkes, navigeres det til neste eller forrige artikkel. Se Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise).

Versjon 19

Den nye HD-iPad-modellen ble nylig annonsert. Når du bruker Viewer Builder til å opprette en ny app, kan du spesifisere
ikoner og velkomstbilder for forskjellige størrelser. Gjengivelser er aktivert for iPad-enheter og lar deg opprette foliogjengivelser i en annen
størrelse. Hver iOS-modell laster ned folioene som passer best til skjermen på nettbrettet.

Folio Overlays-panelet inneholder en ny overleggstype kalt rullbare rammer, som erstatter alternativet Bare panorer
i overlegget Panorer og zoom. Når du oppretter rullbart innhold, kan du bestemme rulleretningen, basere startvisningen på plasseringen av
innholdsrammen og skjule rullefeltet.

Hvis du registrerer appen på Facebook, kan du slå på et alternativ for sosial deling i navigasjonslinjen i det egendefinerte
visningsprogrammet. Kundene kan trykke på Facebook-alternativet og skrive en melding. Denne meldingen og en kobling til
publikasjonswebområdet publiseres på brukerens Facebook-vegg. For øyeblikket vises bare en kobling til publikasjonswebområdet, og Facebook
er det eneste sosiale mediet som er tilgjengelig.

I Viewer Builder kan du aktivere automatisk arkivering av folioer og spesifisere det maksimale
antallet nedlastede folioer for ditt visningsprogram. Når grensen nås, arkiveres de minst nylig nedlastede folioene automatisk. Kundene kan
aktivere eller deaktivere innstillingen for automatisk arkivering, men de kan ikke endre det maksimale antallet. Kundene kan laste ned alle arkiverte
folioer på nytt.

I tidligere versjoner måtte du opprette artikler ved å importere dem når du skulle opprette artikler med jevn rulling i
to retninger. Når du nå oppretter en artikkel ved å bruke Legg til-knappen, kan du angi alternativene for Jevn rulling. Når du importerer artikler
med jevn rulling, må du sørge for å angi et alternativ for Jevn rulling.

Hvis du aktiverer bokmerker i Viewer Builder, kan kunder merke en artikkel med bokmerke og deretter velge det bokmerket fra en
rullegardinmeny i navigasjonslinjen for å hoppe til den bokmerkede artikkelen. Bokmerker fungerer på tvers av flere folioer i det samme
visningsprogrammet.

Når du går tilbake til visningsprogrammets bibliotek, ser visningsprogrammet bare etter endringer, som
gir raskere behandling. Feilmeldingen Kan ikke oppdatere bibliotek bør nå vises sjeldnere – bare når biblioteket ikke oppdateres ved oppstart eller
når biblioteket er tomt og ikke kan oppdateres.

En Javascript API som henter inn analyse av HTML5-innhold på iOS- og Android-enheter er nå tilgjengelig. Denne JS
APIen gjør at utgivere kan inkludere HTML5-analyser i SiteCatalyst-rapporter i stedet for å vise separate rapporter. Kontakt Adobe-representanten
hvis du ønsker mer informasjon.

Enterprise-utgivere kan nå bestemme om både gratis folioer og salgsfolioer skal vises i
biblioteket ved pålogging. Utgivere kan konfigurere biblioteket slik at bare nedlastede gratis folioer vises i biblioteket. For salgsfolioer kan både
nedlastede folioer og salgsfolioer med rettigheter vises i biblioteket. Utgivere trenger ikke bruke en egendefinert nettbutikk for å gjøre salgsfolioer
tilgjengelige.

I Viewer Builder kan Enterprise-utgivere legge til så mange som åtte
navigasjonslinjeikoner. Du kan nå redigere utseendet på de to standardikonene: Visningsprogram og Bibliotek. I tillegg kan de lokale HTML-filene
som brukes til disse ikonene, omfatte så mange som fem nivåer med flettede ressursmapper. HTML-objekter må ikke lenger være på samme nivå
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Kobling til butikk fra artikkel (bare Enterprise)

Forbedringer for flettede overlegg

Innebygde overlegg i lysbildefremvisninger

Forbedrede knappeoverlegg

Knapper for objekter med flere tilstander i rullbare rammer

Knip og zoom med alle overlegg i PDF-er

Egendefinert versjon av Adobe Content Viewer

Forhåndsvisning på enhet støttes for iPad

Koble til på nytt

Egendefinerte visningsprogrammer for Amazon Appstore

Gratisabonnementer er aktivert for Newsstand

Valgfrie Push-varslinger

Push-varsling via tredjepartsservere

Begrenset distribusjon av gratis folioer

Forbedret HTML-butikk

Abonnementsforbedringer

Bare forsidevisning for Android-visningsprogrammer

Forbedringer av Account Administration-verktøyet

Single Edition

i HTML-strukturen.

Du kan opprette en knapp eller en hyperkobling som lar kundene hoppe fra en artikkel til
butikksiden. Når du oppretter en knapp eller hyperkobling, erstatter du "http://" i URL-feltet med "ww.gotoStore" ("ww" er ikke en stavefeil). Du må
også bruke Viewer Builder for å opprette en Butikk-etikett for egendefinerte ikon.

Mange av feilene og begrensningene i flettede overlegg er reparert. Forankrede knapper i rullbare rammer er
for eksempel ikke lenger løse når de er plassert på utsiden av beholderrammen, og omgåelsen for å gi nytt navn til rullbare rammeobjekter i Lag-
panelet er ikke lenger nødvendig.

Versjon 18

Objekter med flere tilstander støtter nå interaktive objekter. Lysbildefremvisningstilstander støtter
alle interaktive objekter (bortsett fra andre lysbildefremvisninger).

Video- og Lyd-handlingene støttes nå, slik at videoer kan spilles av, settes på pause og stoppes ved hjelp av
knapper. I tillegg støttes også flere handlinger etter hverandre. Eksempel: En knapp kan nå spille av et lydklipp og deretter vise et nytt lysbilde når
lydklippet er ferdig.

Knappehandlinger som utløser tilstanden til et objekt med flere tilstander, fungerer
nå i rullbare rammer. Vær oppmerksom på at når du limer inn innholdsrammen i beholderrammen, fjernes tilstandshandlingen. Du må derfor legge
til handlingen igjen etter at du har limt inn rammen.

Når du oppretter en PDF-artikkel, kan du knipe og zoome på en hvilken som helst side, selv om den
inneholder interaktive objekter. Du kan til og med knipe og zoome mens et overlegg spilles av. PDF-baserte artikler er fremdeles bare tilgjengelige
for iPad-visningsprogrammer, ikke for Desktop Viewer eller andre AIR-baserte visningsprogrammer. Når du oppretter eller oppdaterer det
egendefinerte visningsprogrammet ditt, må du huske å velge alternativet Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming) i Viewer Builder.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette din egen versjon av Adobe
Content Viewer for iPad ved hjelp av Viewer Builder. Denne muligheten til å opprette din egen versjon av Adobe Content Viewer gir deg to
fordeler. Den første er at når en ny versjon av Folio Producer-verktøyene blir tilgjengelig, kan du teste de nye funksjonene mens Adobe Content
Viewer venter på godkjenning. Den andre er at funksjonen Forhåndsvisning på enhet er aktivert i den egendefinerte versjonen av Adobe Content
Viewer.

Når du oppretter en Adobe Content Viewer ved hjelp av Viewer Builder, kan du kopiere
folioinformasjon direkte til en tilkoblet iPad uten å gå via acrobat.com-webklienten. Forhåndsvisning på enhet for iPad krever imidlertid et
tredjepartsverktøy, for eksempel Phone Disk. Forhåndsvisning på enhet for iPad fungerer bare med Mac OS, ikke Windows.

Hvis du flytter kildefilene eller gir dem nye navn, kan du bruke kommandoen for ny tilkobling i Folio Builder-panelet for å koble
artikkellayoutene til kildefilene på nytt.

Adobe og Amazon har løst problemene som hindret godkjenning av egendefinerte
visningsprogrammer i Amazon Appstore. I tillegg lagres nå folioer i App Data-mappen på SD-kortet, noe som hindrer at det ligger folioer igjen når
et program slettes.

Egendefinerte visningsprogrammer som du oppretter, støtter nå Apples alternativ for
gratisabonnementer.

Push-varslinger utløses ikke lenger automatisk hver gang du publiserer en folio. Etter at du har publisert eller oppdatert
en folio, klikker du på knappen Notify (Varsle) i Folio Producer Organizer for å utløse Push-varslinger.

Med en Enterprise-konto kan du opprette en egendefinert server for å kontrollere Push-varslinger.

Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du skjule gratisinnhold i visningsprogrambiblioteket, noe som gjør
at du kan gi kunder tillatelse til å laste ned bestemt innhold basert på påloggingskontoene deres.

Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du sette opp en HTML-butikk som samhandler med visningsprogrambiblioteket.
Eksempel: Når kunder logger seg på tredjepartsbutikken din, kan de logges på visningsprogrammet automatisk.

Hele abonnementsbildet er nå et aktivt trykkområde, ikke bare knappeområdet nederst til høyre.
Abonnementsalternativer skjules når en bruker abonnerer på et program. Abonnementsalternativer forblir nå tilgjengelige hvis en bruker kjøper den
nyeste folioen.

Du kan bruke rutenettvisning, forsidevisning eller begge deler for Android-
visningsprogrambiblioteker. Enkelte utgivere foretrekker å tillate bare forsidevisning for mindre Android-enheter.

Du kan nå bruke Account Administration-verktøyet til å opprette begrensede kontoer for
interne og eksterne designere. Kontoene du oppretter, er knyttet til kontoen til virksomheten, men gir ikke tilgang til funksjoner som for eksempel
analyser.

Versjon 17

I stedet for å betale Adobe en månedlig sum for en Professional- eller Enterprise-konto kan du nå betale en éngangssum og
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Viewer Builder-støtte for Amazon Appstore

Account Administration-verktøyet

Rullbare rammer med interaktive overlegg

PDF-artikkelforbedringer

Alternativet Right Edge Binding

Åpne Folio Producer Organizer fra panelet

Forbedret serverpålitelighet

Frakoblet arbeidsflyt

Newsstand-støtte

Privat publisering for brukere uten abonnement

Nytt alternativ for lydobjekter

Alternativet Importer HTML-ressurser i Folio Builder-panelet

Forbedret kontrollpanel

Egne installeringsprogrammer for opprettelsesverktøy og panel

Forbedret serverpålitelighet

Nye analysekategorier

Egendefinerte visningsprogrammer for PlayBook

Forbedrede rullbare rammer

Hyperkoblinger i rullbare rammer

Forbedret minnebehandling

Forhåndsvisning på enhet

Tilpasse alle fem ikonene på navigasjonslinjen

Forenklet oppretting av interne visningsprogrammer

opprette et visningsprogram for én folio som du kan sende til Apple Store.

I Viewer Builder kan du opprette et egendefinert visningsprogram som du kan sende til Amazon
Appstore. Amazon Appstore er tilgjengelig på Android-enheter og Amazon Fire-nettbrettet.

Bruk Account Administration-verktøyet til å opprette og administrere kontoer for virksomheten i stedet for å
utveksle e-postmeldinger med representanter fra Adobe. Du kan tildele tre kontotyper til en Adobe-ID: Program, Viewer Builder og Administrator.

Hvis du installerer versjon 17 av Folio Producer-verktøyene, kan du legge til alle typer overlegg i en
rullbar ramme, unntatt lysbildefremvisninger.

Hvis en side i en artikkel med et PDF-bildeformat omfatter URL-baserte knapper eller hyperkoblinger, fungerer knip og
zoom så lenge det ikke finnes noen andre interaktive overleggstyper på siden.

Hvis du velger dette alternativet i Folio Producer Organizer, vises artikkelen fra høyre mot venstre i stedet for
fra venstre mot høyre i visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.

Når du velger Folio Producer-kommandoen fra Folio Builder-panelmenyen, åpnes Folio Producer
Organizer i standardnettleseren.

Produktteamet jobber kontinuerlig med å utbedre problemer med opplasting/nedlasting for acrobat.com.

Versjon 16

Du kan nå opprette en folio og artikler uten å laste opp innholdet til webserveren. Du kan laste opp innholdet når du er klar.

Den oppdaterte Viewer Builder (versjon 1.5.1) har Newsstand-støtte for abonnementsvisningsprogrammer på iPad.
Visningsprogrammer med støtte for Newsstand vises i Newsstand-mappen og gir rask tilgang til avis- og magasinpublikasjoner.

Hvis du ikke har Enterprise- eller Professional-abonnement, kan du bruke Publiser-alternativet
på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet for å publisere innhold som privat. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du ikke kan laste ned
store folioer med acrobat.com-serveren. Publiserte folioer som lastes ned fra Adobe Distribution Service, er raske og pålitelige.

Hvis du bruker InDesign CS5.5 og velger Vis første bilde først, endres størrelsen på lydoverleggsrammen basert
på det første _play-bildet i den spesifiserte objektmappen for lydkontroller. I InDesign CS5 må du fortsatt endre størrelsen på overleggsrammen
manuelt for at plakatbildet skal passe.

Du kan nå importere HTML-ressursfilen i Folio Builder-panelet og Folio Producer
Editor.

Kontrollpanelet for Digital Publishing Suite har koblinger til videoer og annet nyttig innhold.

Bruk ett installeringsprogram for å installere opprettelsesverktøyene (Folio
Overlays-panel, InDesign-tilleggsmodul og Desktop Viewer). Bruk et annet installeringsprogram for å installere Folio Builder-panelet.

Produktteamet jobber kontinuerlig med å utbedre problemer med opplasting/nedlasting for acrobat.com. Når du
publiserer en folio, blir innholdet nå kopiert direkte fra acrobat.com-serveren til Adobe Distribution Service.

I analyserapporter kan du vise data knyttet til den nedlastede foliotypen: gratis, enkeltkjøp, abonnement eller ekstern
rettighet.

Versjon 15

Med Viewer Builder kan du opprette egendefinerte visningsprogrammer for plattformene
iPad, Android og BlackBerry PlayBook.

Du kan nå opprette rullbart innhold ved å lime inn en tekstramme i en beholderramme. I tillegg er ytelsen til rullbare
rammer forbedret.

Hyperkoblinger og hyperkoblingsknapper i rullbare rammer i Bare panorer støttes nå. Hyperkoblinger i
lysbildefremvisninger eller i rullbare rammer som er opprettet ved hjelp av Lag-panelet, støttes ennå ikke.

Hvis du opprettet overlegg som krever mye minne på tilstøtende sider i tidligere versjoner, forårsaket det i noen
situasjoner ytelsesproblemer. Visningsprogrammene håndterer nå disse situasjonene bedre, noe som resulterer i forbedret ytelse.

Du kan kopiere folioinformasjon direkte til en tilkoblet mobilenhet uten å gå via acrobat.com-webklienten. Før en
oppdatert Adobe Content Viewer er tilgjengelig i App Store, virker forhåndsvisning på enhet bare med Android-enheter. Dette opprinnelige tilbudet
krever nok et oppsett.

Når du bruker Viewer Builder til å opprette et egendefinert program, kan du nå erstatte
knappene "Bibliotek" og "Visningsprogram" på navigasjonslinjen i visningsprogrammet (bare for Enterprise).

Du trenger ikke lenger angi distribusjonssertifikater og klargjøringsfiler for
visningsprogrammer med Enterprise-signatur (bare for Enterprise).
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Forbedret Omniture-analyse

Alternativ for å deaktivere Logg på-knappen

Legge til sertifikater ved nedlasting

Forbedret bibliotekytelse

Forbedringer for HTML-artikler i Android-visningsprogrammet

Omorganisere artikkelrekkefølgen

Oppheve deling av folioer

Endring av artikkelstørrelsesbegrensning

Betalinger fra programmet for Android-visningsprogrammer

Gjenopprett alle kjøp for Android-visningsprogrammer

Eksportalternativ for visningsprogrammer for én folio

Sidelastingsalternativ i utviklingsbygg

Kontroller språkoppføring i iTunes

Menyalternativ for gjenoppretting av kjøp

Analyseoppdatering

Forbedret visningsprogramnedlasting

Stopp på siste bilde

Bare dra horisontalt-artikler i alle visningsprogrammer

Gjenoppretting av kjøp

Knapper i egendefinert navigasjonsverktøylinje

Skjule navigasjonsverktøylinjen eller Hjem-knappen

Flere analyserapporter

Brukerdata er nå tilgjengelige for visningsprogrammer for én folio (bare for DPS-abonnenter). Analysen inneholder
også en mer detaljert oversikt over nedlastingsstatistikk.

Hvis du er en Enterprise-kunde som oppretter et egendefinert visningsprogram for rettigheter, kan
du deaktivere Logg på-knappen for å unngå overflødighet.

Du bruker nå Viewer Builder til å opprette en egendefinert visningsprogramfil uten å angi sertifikater.
Deretter angir du sertifikater når du laster ned visningsprogramfilen. Dermed kan forskjellige personer laste ned og signere programmet med
sertifikater.
Når du oppretter et egendefinert visningsprogram, trenger du ikke lenger klikke Oppdater for å se om versjonen av visningsprogrammet er ferdig.

I enkelte tilfeller ble folioer fra acrobat.com bare vist sporadisk i biblioteket. Alle tilgjengelige folioer skal vises
konsekvent i Adobe Content Viewer.

Rulling er nå aktivert i HTML-artikler i Android-visningsprogrammet.

Versjon 14 (bare tjenester og Viewer Builder)

Du kan omorganisere rekkefølgen på artiklene direkte i Folio Builder-panelet, og ikke bare i webklienten.
Bare dra og slipp artiklene for å endre rekkefølgen.

Hvis du delte en folio med noen andre, kan du oppheve delingen av folioen uten å måtte slette den. Du kan også
bruke Folio Builder-panelet til å fjerne en folio som ble delt med deg.

I tidligere versjoner var størrelsesgrensen for en artikkel som skulle lastes opp, 100 MB.
Artikkelstørrelsesgrensen er nå 2 GB. Det kan imidlertid hende at mobile enheter ikke håndterer store artikler.

Du kan nå opprette salgsfolioer for Android-visningsprogrammer. Kunder kan
klikke en Kjøp-knapp i biblioteket i Android-visningsprogrammet for å kjøpe en folio.

Kunder kan nå gjenopprette alle kjøp i Android-visningsprogrammer på samme måte
som de kan gjøre i iPad-visningsprogrammer.

Det vises nå et eksportalternativ i Folio Producer Organizer. Når du klikker Eksporter,
opprettes den en ZIP-fil som inneholder innholdet i den valgte folioen. Når du bruker Viewer Builder for å opprette et iPad-visningsprogram for én
folio, angir du denne ZIP-filen (eller en .folio-fil som ble opprettet med Content Bundler).

Når du bruker Viewer Builder til å opprette et visningsprogram for utvikling for iPad, kan du aktivere
sidelasting. Med dette alternativet kan du kopiere en .folio-fil manuelt (ikke en ZIP-fil) til visningsprogrammet for utvikling via iTunes.

I tidligere versjoner ble visningsprogrammet vist på 20 språk i iTunes Store. Med Viewer Builder kan du nå
begrense hvilke språk som visningsprogrammet skal vises på.

Biblioteket for egendefinerte visningsprogrammer inneholder nå en meny der kundene kan velge et
alternativ for gjenoppretting av kjøp for å gjenopprette kjøp manuelt.

Abonnementsdata registreres nå i tillegg til enkel foliostatistikk.

Versjon 13

Versjon 13 (juni 2011) var den andre offentlige utgaven av Digital Publishing Suite. Versjon 13-verktøy brukte 1.1.x-installasjonsprogrammet og
Viewer Builder 1.3.

Kundene kan kikke i folioen før den er ferdig nedlastet, og de kan vise delvis nedlastede folioer i
frakoblet modus. Nedlastinger som har blitt avbrutt, gjenopptas automatisk så snart iPad har Internett-tilkobling igjen. Bruk Folio Producer Editor
for å bestemme artiklenes nedlastingsprioritet.

Ved hjelp av Folio Overlays-panelet kan du nå angi om lysbildefremvisninger og bildesekvenser skal stoppe på det første
eller siste bildet når de spilles av.

Bare dra horisontalt-artikler (adskilte artikler), fungerer nå både i Adobe Content
Viewer for PC-er, og i Android- og PlayBook-visningsprogrammer.

Kunder som gjenoppretter iPad eller kjøper ny, kan nå enkelt laste ned innhold de har tilgang til. Første gang
visningsprogrammet startes, blir kundene spurt om de ønsker å gjenopprette kjøp.

Enterprise-kunder kan opprette opptil tre knapper som viser en HTML-side i
visningsprogrammet. I tillegg til knappene Bibliotek og Visningsprogram i navigasjonsverktøylinjen, kan du opprette knapper som viser en HTML-
side (f.eks. en Apple Store-, Hjelp- og Nyheter-knapp).

Når du oppretter ditt eget visningsprogram ved hjelp av Viewer Builder, kan du skjule
navigasjonsverktøylinjen nederst i visningsprogrammet eller Hjem-knappen øverst til venstre i visningsprogrammet.

Analytics-siden på kontrollpanelet for Digital Publishing Suite har nå enda flere rapporter for sporing av brukerdata.
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Android-rettigheter

Oversatt Android Content Viewer

Oversatt Viewer Builder

Mer anvendelig

Nytt Folio Builder-panel

Folioer lagres på arbeidsområder på Internett

Webklient for Digital Publishing Suite

Deling

Folio Overlays-panelet har fått nytt utseende

Terminologiendringer

Forbedringer i folionedlasting

Forbedringer i Android-visningsprogram

Tilpassing av navigasjonsfelt

Abonnementsforbedringer

Kniping og zooming i PDF-folioer

Content Viewer for Android

Lokaliserte visningsprogrammer

Mer abonnementsstøtte

Foliogjengivelser

Enterprise-kunder kan nå tilby abonnementsrettigheter.

Adobe Content Viewer for Android er nå oversatt til de samme språkene som iPad-visningsprogrammet.

Viewer Builder er oversatt til følgende språk: fransk, tysk, italiensk, spansk og japansk.

Folio Builder-panelet, Viewer Builder og nettstedet for Folio Producer-verktøyet inkluderer en rekke justeringer som forbedrer
brukeropplevelsen.

Versjon 12

Versjon 12 (mai 2011) var den første offentlige utgaven av Digital Publishing Suite. Versjon 12-verktøy brukte 1.0.x-installasjonsprogrammet og
Viewer Builder 1.2.

Folio Builder-panelet i InDesign erstatter programmet Digital Content Bundler. Du kan legge til artikler og
artikkellayouter og endre folio- og artikkelegenskaper med Folio Builder-panelet.

I de forrige verktøyene opprettet du en foliomappe som inneholdt artikkelmapper. Du pakket
foliomappen for å opprette .folio-filer som du enten lastet opp til serveren eller sidelastet til iPad. Med denne nye arbeidsflyten er hver folio et
arbeidsområde på en webserver. Folioene består fremdeles av artikler, men artiklene kan kopieres til ulike folioer og omorganiseres uten at du må
pakke på nytt. Klikk en forhåndsvisningsknapp for å forhåndsvise individuelle artikler eller hele folioer. Du kan også logge deg på Adobe Content
Viewer og laste ned folioene du har opprettet. Du kan bruke importfunksjonen for å opprette artikler basert på eksisterende mappestrukturer.

Abonnenter på Digital Publishing Suite kan logge seg på webklienten på
http://digitalpublishing.acrobat.com. Kontrollpanelet inneholder koblinger til verktøy og tjenester.

Spor kundedata med analysesiden.

Organiser, rediger og publiser folioer med Folio Producer-verktøyet. Folio Producer-verktøyet inneholder en organiseringsside som viser
tilgjengelige folioer, og en redigeringsside som viser artiklene i en valgt folio.

Opprett egendefinerte programmer med Viewer Builder.

Del folioer med andre DPS-brukere ved hjelp av delingsalternativet. En utgiver kan for eksempel dele en folio med en designer som har
fått i oppgave å opprette en artikkel for et tidsskrift. Et reklamebyrå kan også gjøre reklamer tilgjengelige ved å dele en folio med ulike utgivere.
Delingsarbeidsflyten erstatter sidelastingsarbeidsflyten.

Vi har gitt Folio Overlays-panelet en ansiktsløftning. Overlegg for 360-graders visning heter nå
bildesekvensoverlegg. Webvisningsoverlegg heter nå webinnholdsoverlegg. Du kan tilbakestille objekter for å konvertere dem fra overlegg og
tilbake til vanlige objekter.

Stakker heter nå artikler. Alternativet Adskill heter nå Bare dra horisontalt. Fullførelsesserveren heter nå Distribution
Service (distribusjonstjenesten).

Versjon 11

Versjon 11 var den siste forhåndsutgitte versjonen av Digital Publishing Suite som brukte arbeidsflyten Content Bundler.

På iPad-er er nedlastingshastigheten doblet. I tillegg kan visningsprogrambrukere lese én folio mens en annen
lastes ned.

Ytelsen til PNG- og HTML-artikler på Android-enheter er forbedret. Android-visningsprogrammet
støtter webvisning fra program.

Enterprise-kunder kan legge til så mange som tre ikoner i navigasjonsfeltet som viser en webvisning i full skjerm.

Du kan nå opprette et Apple-abonnement (iOS) uten å tilby en egendefinert rettighetsserver.

Versjon 10

Hvis du velger PDF-eksportalternativet under pakking, kan brukerne bruke knipebevegelsen for å zoome inn
på en side. Kniping og zooming er for øyeblikket ikke aktivert på sider som har interaktive overlegg.

Adobe Content Viewer er nå tilgjengelig for Android-enheter. Du kan ikke sidelaste folioer til denne Content Viewer.
Last i stedet opp og ned filer ved hjelp av fullførelsesserveren. Selv om Android-visningsprogrammet samsvarer mer med iPad-
visningsprogrammet, støttes enkelte funksjoner ennå ikke. Adskilte artikler, innebygde videoer, panoramaoverlegg og folioer eksportert i PDF-
format er funksjoner som ikke støttes. Det kan hende at det oppstår ytelsesproblemer i HTML-artikler og webvisningsoverlegg.

Språket for Adobe Content Viewer-grensesnittet endres basert på enhetens lokale innstillinger. For øyeblikket
støttes språk som engelsk, fransk, tysk, svensk, spansk og japansk.

Abonnementsalternativer i programmet er nå tilgjengelige. Adobe støtter Apples nye abonnementsmodell for utgivere
som konfigurerer sin egen rettighetsserver.

Mobile enheter er nå tilgjengelige i flere dimensjoner. Hvis du bruker de samme 1024 x 768-folioene for Android-enheter, blir
folioene opprettet med svarte felt (letterboxed). Hvis du vil utforme for bestemte enheter (for eksempel 1024 x 600) eller størrelsesforhold (16:9),
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Paginering i HTML-artikler

eCommerce-abonnementstjenester i visningsprogram

Forbedret skrivebordsvisningsprogram

Innbinding ved høyre kant

Foliooppdatering i visningsprogram

Videoer i to retninger i folioer med én retning

Forbedringer i dataanalyse

Nytt Folio Overlays-panel

Desktop Viewer

Utgave -> Folio

Ingen ID-alternativer

Rutenettvisning i visningsprogrambibliotek

Rekkefølgealternativ

Låste artikler ved pakking

Logg av-knapp i visningsprogrammet

3G-nedlasting

Adskilte artikler

Krav til løsere mappestruktur

Automatisk generering av innholdsfortegnelse

PDF-bildeformat

HTML-artikler

Angi HTML-miniatyrer

kan du opprette forskjellige gjengivelser av den samme folioen. Opprett gjengivelser ved å gjøre innstillingene for tidsskriftets tittel og folionummer
like, men eksportinnstillingene for eksport forskjellige. Visningsprogrammet tilbyr bare gjengivelsen som samsvarer nærmest med enhetens
dimensjoner.

HTML-artikler kan nå deles inn i sider på en mer elegant måte.

Versjon 9

Utgivere kan nå opprette sine egne abonnementsmodeller som gjør det mulig for
kunder å abonnere på et tidsskrift eller et nyhetsbrev og motta regelmessige oppdateringer av folioer. Kunder kan angi en rekke folioer som forblir
nedlastet på iPad – spesielt nyttig for nyhetstidsskrifter.

Content Viewer for Desktop støtter nå mange tidligere funksjoner som ikke ble støttet, for eksempel
folioer med én retning og webvisningsoverlegg.

Content Bundler inneholder en innbindingsinnstilling som gjør det mulig å lese artikler fra høyre mot venstre for
asiatiske språk. Hvis høyrekant velges, vises den første artikkelen som artikkelen helt til høyre, og brukerne kan bla gjennom artiklene fra høyre
mot venstre.

Det vises nå en oppdateringsmelding i biblioteket hvis en folio er oppdatert på fullførelsesserveren. Hvis du
trykker Oppdater-knappen, lastes det ned nye eller redigerte små .folio-filer.

Brukere kan spille av en video i full skjerm i liggende retning selv om folioen bare er i stående
retning.

Når du bruker analytiske data for å spore bruk, kan du skille mellom annonser og artikler. Frakoblede
visningsprogramdata beholdes også.

Versjon 7/8

Folio Overlays-panelet i InDesign CS5 erstatter programmet Interactive Overlay Creator. Denne endringen betyr at du
nå oppretter alle interaktive overlegg i InDesign. Bruk Folio Overlays-panelet for å opprette overlegg og endre overleggsinnstillinger.

En AIR-basert versjon av visningsprogrammet er nå tilgjengelig for testing av utgavene (nå kalt "folioer") du oppretter. Desktop
Viewer støtter for øyeblikket ikke alle funksjonene, så bruk det bare som et grunnleggende testeverktøy.

Den nye termen for "utgave" er "folio".

Bruk av de samme overleggs-ID-ene i den horisontale og vertikale layouten er ikke lenger nødvendig i de fleste tilfeller for å
tilby kontinuitet når iPad roteres. Bundler bruker kildeobjektene og innstillingene for å finne relaterte overlegg.

Ved hjelp av visningsprogrambiblioteket kan du nå vise åtte folioer om gangen i en rutenettvisning.
Du kan veksle mellom rutenettvisning og enkeltvisning.

Content Bundler inneholder en ny Rekkefølge-kolonne som gjør det mindre sannsynlig at du endrer rekkefølgen på artikler
ved en feiltakelse. Angi et nummer der du vil at artikkelen skal vises i sekvensen, og den flytter til dette stedet.

Content Bundler inneholder en ny Låst-kolonne som gjør at du kan hindre at artikler blir oppdatert når du pakker –
spesielt nyttig når du bare ønsker å teste endringene i én eller to artikler.

Du trenger ikke lenger å endre ID-passordet i Adobe for å vise Logg på-knappen.

Folioer kan nå lastes ned til iPad via en 3G-tilkobling.

Versjon 6

Når en artikkel (da kalt stakk) skilles, blir hver side i artikkelen en egen artikkel, noe som gjør at kunder kan rulle horisontalt for
å se sidene i en artikkel. Det er bare den første siden i en adskilt artikkel som vises i innholdsfortegnelsen, men alle sidene vises i Bla gjennom-
modus og som rullekontrollminiatyrer. Du kan ikke adskille en artikkel som er angitt til jevn rulling.

Du kan nå bygge en hel interaktiv utgave uten en OverlayResources-mappe. I tidligere versjoner måtte kildefilene
for overlegg ligge i OverlayResources-mappen, og de eksporterte SWF-filene måtte ligge i Links-mappen til dokumentene der de ble montert.

PNG-filen for innholdsfortegnelsen som tidligere var nødvendig, er nå valgfri. Hvis
artikkelmappen ikke har en PNG-fil, genererer Content Bundler et innholdsfortegnelsesikon automatisk basert på den første siden i artikkelen.

I tillegg til PNG og JPEG kan Bundler lage sidebilder i PDF-format. Hvis du bruker PDF-bildeformatet, reduseres filstørrelsen
betraktelig, og det gis flere muligheter for fremtidige versjoner som kniping og zooming og søk og valg av tekst.

Du kan nå bruke InDesign-filer eller HTML-filer for å opprette artikler i en utgave. Når du oppretter en artikkel ved hjelp av HTML-
filer, kan du bruke den samme HTML-filen for begge retninger, eller du kan opprette separate HTML-filer for stående og liggende retning.

For InDesign-artikler genereres miniatyrene som vises når du drar rullekontrollen, automatisk av visningsprogrammet. Det
tar imidlertid lengre tid å generere miniatyrer for HTML-artikler, noe som fører til at miniatyrer noen ganger blir dårlig gjengitt. Du kan få bedre
miniatyrer i HTML-artikler ved å tillate at Bundler genererer miniatyrbildene basert på den første siden i hver HTML-artikkel, eller du kan legge til
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Forbedret grensesnitt i visningsprogram

Gjennomsiktighet i rullbare rammer

Bundler-endringer

Opprinnelige lysbildefremvisninger og hyperkoblinger

Forbedrede opprinnelige lysbildefremvisninger

Koblinger til bestemte sider

Forenklede navto-hyperkoblinger

Artikler med én retning

Støtte for lokale HTML-filer for webvisning

Rullbare rammer

Tilbake-knappen

JPEG-utdata i Bundler

Forbedret feilbehandling i Bundler

Webvisningsoverlegg

Alternativer for automatisk start

Nye alternativer for 360 graders visning

navto-hyperkoblinger

Forenklede opprinnelige lysbildefremvisninger

Adobe Content Viewer

Laste opp utgaver til en fullførelsesserver

Behandle utgaver i Bundler

Forsidealternativ

bildefiler manuelt i HTM-artikkelmappene.

Brukerne klaget over at rullefeltet til høyre for hver artikkel var for smalt, så vi gjorde rullefeltet
bredere. Vi har også forbedret utseendet og ytelsen til sideminiatyrer i rullemodus.

Rullbare innholdsrammer er nå gjennomsiktige som standard. Hvis du ikke vil at innholdet i
beholderrammen skal vises, kan du bruke et fyll i beholderrammen.

I Content Bundler ble aldri metadatateksten for utgavetittel vist noen steder i visningsprogrammet, så dette alternativet ble
fjernet. Det ble også informasjonen for dimensjon/typeinnstillinger. I tillegg ble alternativet Bruk omslag endret til Inkluder omslag.

Versjon 5

Den eneste måten å opprette interaktive lysbildefremvisninger og hyperkoblinger på er
via opprinnelige funksjoner. Bruk Objekttilstander-panelet, Knapper-panelet og Hyperkoblinger-panelet for å opprette interaktive objekter. Endre
innstillinger ved å skrive inn de riktige linjene i Skriptetikett-panelet. (Vi håper på å kunne inkludere et grensesnitt for disse innstillingene i den
neste versjonen.)

Du kan opprette navigasjonsknapper som hopper til de neste eller de forrige lysbildene i
lysbildefremvisningen. Hvis du legger til linjen "SS_swipeEnabled=yes" i Skriptetikett-panelet når et objekt med flere tilstander velges, kan
brukerne dra for å bla gjennom lysbilder i en lysbildefremvisning.

Du kan nå opprette hyperkoblinger eller knapper som hopper til en bestemt side i en artikkel.

Du kan angi navto-hyperkoblinger ved å bruke et av målartikkelens kildedokumentnavn, med eller uten
filtypen .html eller .indd.

Du kan også opprette bare en stående eller bare en liggende utgave. Ta ganske enkelt med bare de stående eller de
liggende InDesign-dokumentene i utgavemappen. Utgaven beholder retningen selv om iPad roteres.

Når du oppretter et webvisningsoverlegg, kan du angi en HTML-fil fra datamaskinen. I den forrige
versjonen kunne du bare angi en URL-adresse på Internett for å opprette et webvisningsoverlegg.

Opprett et visningsområde der brukerne kan rulle vertikalt eller horisontalt gjennom innholdet. Brukerne kan for eksempel rulle
gjennom en liste med ingredienser.

Visningsprogrammets navigasjonsfelt inkluderer en Tilbake-knapp mellom Hjem-knappen og innholdsfortegnelsesknappen som
gjør at brukerne kan returnere til siden fra der de kom fra.

Dialogboksen Eksportvalg i Bundler inneholder nå et alternativ for å angi om du skal eksportere innhold i PNG- eller
JPEG-format.

Bundler tilbyr bedre tilbakemelding under pakkeprosessen.

Versjon 4

Innebygg en live-webside i et visningsområde som du angir. Du kan bestemme om brukerne kan samhandle med
webinnholdet og endre andre innstillinger.

La et overlegg spilles av automatisk (eller etter en angitt forsinkelse) når du går til siden. Automatisk start er
tilgjengelig for overleggene for 360 graders visning, lyd, video og webvisning.

I tillegg til alternativet for automatisk oppstart inkluderer 360 graders visning nye alternativer som gir
deg kontroll over avspilling og midlertidig stopping, draing og legging av bildene i løkke.

Det er nå mye lettere å opprette hyperkoblinger som hopper fra én artikkel til en annen. Når du oppretter en opprinnelig
knapp eller hyperkobling i InDesign, angir du URL-adressen som "navto://<vertical InDesign-dokumentnavn>", for eksempel "navto://WiFi_v" for å
hoppe til WiFi-artikkelen fra den stående eller den liggende retningen.

Objekter med flere tilstander må ikke lenger grupperes. Du trenger nå bare Skriptetikett-panelet
når du skal endre innstillinger.

Med Adobe Content Viewer kan du laste opp og laste ned innhold fra en Adobe-server, og sidelaste innhold fra
skrivebordet. (Merk: Sidelasting er ikke lenger tilgjengelig.)

Adobe har opprettet et midlertidig serverområde der du kan laste opp og behandle utgaver. Under
eksport velger du Flere filer på Utgave-undermenyen, og deretter angir du alternativer for serveropplasting. Når du har lastet opp testinnhold til en
Adobe-server, kan du laste ned utgaver til visningsprogrammet. For denne versjonen er den eneste måten å laste ned en utgave på å logge på
ved hjelp av den samme Adobe ID-en som personen som lastet opp utgaven.

I Bundler kan du forhåndsvise grensesnittet som gjør at du kan vise og behandle opplastede utgaver. For denne
utgaven kan du legge til, vise og fjerne utgaver som er opplastet til Adobe-serveren.

Den første siden i den første artikkelen kan nå brukes som forside for utgaven i biblioteket, for utgaver du laster opp til
serveren.
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  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Mer fleksibel overleggsmappestruktur

Opprinnelig InDesign-interaktivitet

Innebygde filmer

Panoramaoverlegg

Sidecar.xml

Flere utgaver

Jevn rulling

Versjon 2.5/3

Feilopprettinger. Ingen andre nye funksjoner enn tilbud på Adobe Content Viewer via Apple Store.

Versjon 2

I den forrige versjonen krevde hver artikkelmappe "_h" og "_v" InDesign-filer og en Links-mappe med de
kombinerte objektene fra de to filene, og det fantes en enkelt OverlayResources-mappe for hele utgaven. Selv om denne strukturen fremdeles er
gyldig, kan du nå ha separate mapper for "_h"- og "_v"-filene, der hver mappe inneholder en Links-mappe og en OverlayResources-mappe –
spesielt nyttig for pakkemapper. Det er fordeler med begge metodene.
Hvis du bruker metoden der InDesign-filene og Links-mappene vises i separate mapper, må du også ta med en egen OverlayResources-mappe i
hver artikkelmappe, i stedet for den enkle OverlayResources-mappen i hele utgaven.
Uansett hvilken struktur du bruker, kan nå InDesign-filene inkludere enten "_h"- og "_v"-suffikser (for horisontal og vertikal) eller "_l"- og "_p"-
suffikser (for liggende og stående).

Hyperkoblinger, knapper og objekter i flere tilstander i InDesign-filer kan nå tas med i utgaven uten at det
krever Overlay Creator. Du kan bruke Skriptetiketter-panelet for å endre standardinnstillinger for disse objektene.

Filmer kan nå spilles av innebygd i stedet for bare full skjerm.

Overleggsoppretting inneholder nå et Panorama-alternativ.

Du kan unngå å fylle ut metadataene hver gang du bruker Bundler ved å opprette en CSV-fil som kalles "Info.csv". På grunn av
problemer med at enkelte tegn ikke vises på riktig måte, erstatter XML-filen CSV-filen.

Du kan nå legge til flere utgaver i visningsprogrammet. Hvis du trykker Hjem-ikonet, kommer du tilbake til biblioteket for utgaver, i
stedet for til begynnelsen av gjeldende utgave. Du kan opprette forhåndsvisningsbilder for bibliotekutgavene. Du kan for øyeblikket laste inn bare
åtte utgaver.

Du kan bestemme om hver artikkel i utgaven skal rulle fortløpende eller på side-per-side-basis.

Versjon 1

Den første utgaven av Digital Publishing Suite-verktøyene tilbød AIR-basert Content Bundler og de interaktive programmene for
oversiktsoppretting. Den første Overlay Creator inneholdt overleggstypene for hyperkobling, 360 graders visning, lysbildefremvisning, lyd og video.
Overlay Creator var den eneste metoden du kunne bruke til å opprette interaktive objekter.
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Produktmerknader for reparerte DPS-feil

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Oversikt
Denne artikkelen beskriver kjente problemer og de mest relevante feilrettingene for hver utgave av Digital Publishing Suite. Hvis du vil se en liste
over nye funksjoner, kan du se Nyheter i denne versjonen.

Hvis du vil ha en oversikt over DPS-serverproblemer og planlagt vedlikehold, se http://status.adobedps.com.

Hurtigreparasjoner for v30
28. april 2014

Det tidligere Android-visningsprogrammet viste ikke en feilmelding når folioer ble lastet ned på en Android-enhet som befant seg utenfor det lokale
lagringsområdet. (3732681)

22. april 2014

Løste problemer med store push-varslinger. (3743224)

10. april 2014

Løste et problem med sending av push-varslinger ved hjelp av gamle varslings-APIer. (3735711)

21. mars 2014

Når du sender en tekstvarsling, inkludert dobbelbyte-tegn, resulterer det i en melding som er større enn de 256 byte som er tillatt i
tekstregistreringsfeltet. Grensesnittet viser en negativ verdi for antall byte som gjenstår, men varslingen kan fremdeles bli sendt til Apple, noe som
resulterer i en feil. Med denne hurtigreparasjonen tillater ikke tjenesten lenger at det sendes en melding som er større enn 256 byte. Når
tekstmeldingen overskrider den tillatte grensen, viser grensesnittet en feilmelding, og du må redusere antall dobbelbyte-tegn for å fortsette.

20. mars 2014

Når v30-verktøyene installeres, kan ikke brukerne i noen tilfeller logge på Folio Builder-panelet ved hjelp av en Adobe-ID som ikke har tilordnet en
programrolle. Dette problemet ble løst i denne hurtigreparasjonen. Hvis du vil unngå dette påloggingsproblemet, kan du oppdatere DPS-
skrivebordsverktøyene (InDesign CC/CS6) eller Folio Builder-panelet (InDesign CS5.5/CS5). Se i denne artikkelen for å finne koblinger til
installasjonsprogrammer.

Kjente problemer og veiledninger
Påloggings-/installasjonsproblemer

Hvis Adobe Content Viewer ikke installeres når du oppdaterer DPS-verktøyene, kan du se Kan ikke installere, finn Desktop Adobe Content
Viewer.
Hvis DPS App Builder ikke installeres, må du fjerne programmet fra Programmer-mappen (hvis den finnes), tømme papirkurven, logge på
DPS-kontrollpanelet og klikke DPS App Builder for Mac.
Hvis du får en feil om at godkjenningen mislyktes når du logger på Adobe Content Viewer på iPad med en verifisert Adobe-ID, eller hvis en
gyldig, publisert folio ikke vises i et egendefinert visningsprogram, kan det være et problem med serveren. Se delen "Authentication failed"
(Godkjenning mislyktes) i den tekniske merknaden Feilsøke Adobe Content Viewer, eller kontakt en Adobe-representant.

Kjente problemer med opprinnelig Android-visningsprogram

Hvis du vil ha en liste over støttede funksjoner og begrensninger i det opprinnelige Android-visningsprogrammet, kan du se Bygge
opprinnelige DPS-programmer for Android-enheter.

Kjente problemer med sosial deling / webvisningsprogram

Sosial deling i iOS 6 er nå deaktivert i et hvilken som helst program etter 7. februar. Hele menyen for sosial deling er deaktivert på enheter
som kjører iOS 6. Menyen for sosial deling er fremdeles tilgjengelig på iOS 7-enheter.
Artikler med jevn rulling viser kanskje ikke siste side på riktig måte hvis lengden på artikkelen med jevn rulling ikke går nøyaktig opp med
foliohøyden. For eksempel kan siste siden i en 1024 x 2000-artikkel bli beskåret, mens en 1024 x 1536 (2 ganger høyden) eller en 1024 x
2304 (3 ganger høyden) vil vises riktig. Dette problemet er spesielt vanlig i stående retning. En måte å unngå problemet på er å passe på at
høyden til en side med jevn rulling går opp i foliohøyden. En annen måte er å bruke PNG-bildefiler til artikler med jevn rulling i stedet for
PDF.
Bilder i innholdsfortegnelser som er større enn 70 x 70, beskjæres i stedet for å skaleres.

Andre kjente problemer
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Hvis du bruker Application Loader til å sende en DPS-app, vises en feilmelding om manglende samsvar mellom versjoner. Du kan enten
ignorere denne advarselen og fortsette med å sende appen eller redigere versjonsnummeret i iTunes Connect. På dette tidspunktet avviser
ikke Apple apper på grunn av dette problemet. (3632944)
Hvis du aktiverer sosial deling i v29- eller v30-programmet, vil artikler i en folio som er publisert som gratis, være tilgjengelige for visning i
webvisningsprogrammet og artikkelvisningsprogrammet, selv om artiklene er angitt som Beskyttet eller Forbruksmålt.

Feilrettinger for v30.2 (28. april 2014)
Analytics-reparasjoner

Artikkelmetrikk viser nå konsekvente rapporter for overleggstarter og URL-klikkinger for sider som ikke inneholder disse elementene.
(3726762)
Knapper som er bygd inn i en lysbildefremvisning, blir nå sporet riktig. (3737243)

Gammelt Android-visningsprogram

Det tidligere Android-visningsprogrammet viste ikke en feilmelding når folioer ble lastet ned på en Android-enhet som befant seg utenfor det
lokale lagringsområdet. (3732681)

Feilrettinger for v30.1 (7. april 2014)
Reparasjoner for iOS-visningsprogram

I oppdaterte apper med direkte rettigheter ble flere påloggingsproblemer løst, inkludert problemet med at påloggingsknappen ikke fungerte
riktig samt at brukere ble logget av. (3726004 og 3726005)
iPhone-visningsprogrammet beholder nå aspektforholdet (16:9) for forsiden til iPhone5-foliostørrelsene i Newsstand-visning. (3732700)
Visningsprogramkode som søker etter databeskrivelser i filen HTMLResources.zip, angir ikke lenger feilaktig at det oppstod en feil. (3724085)
Utvidede tegn blir ikke lenger URL-kodet for URL-adressen med skyvevisning. (3728362)

Reparasjoner for opprinnelig Android-visningsprogram

Løste problem med at noen autoavspillingsvideoer ikke ble spilt av automatisk.
La til stabilitetsreparasjoner i biblioteket når det gjelder avbryting av nedlastinger.
Problem med pålogging til direkte rettigheter er løst.

Reparasjoner for Windows Store-visningsprogram

Hvis publiseringsprogrammet endrer et artikkelnavn, vises ikke feilmeldingen Kan ikke åpne folio lenger når brukeren forsøker å oppdatere
folioen. (3729074)
Problem med pålogging til direkte rettigheter er løst. (3726018)

Produktmerknader for v30-feilretting (mars 2014)
Reparasjoner for opprettelse

Folioer der overlegg har linjeskifttegn i navnet forårsaker ufullstendige overlegg og Android-nedlastingsfeil. Dette problemet ble løst. (3653600)

Reparasjoner for iOS-visningsprogram

Ikke-Newsstand-visningsprogram og Adobe Content Viewer mister ikke lenger nedlastede folioer etter omstart hvis feltet Folio Publication
Name inneholder skråstreker "/". (3706229)
Hvis du sveiper på et overlegg for webinnhold, aktiveres det ikke lenger i iOS7. (3719813)
Visningsprogrammet krasjet hvis brukeren lastet ned én del av en inndelt folio, folioen publiseres ikke og brukeren viser og samhandler med
den folioen. Dette problemet ble løst. (3712674)
Ny innstilling for bildesekvens ved rotasjon og treghet er nå tilgjengelig når du sveiper. (3711983)
I iOS 7 forsvinner ikke lenger knapper for lysbildefremvisning når enheten roteres hvis lysbildefremvisningen er nestet i en ramme som kan
rulles. (3710367)
Trykking på gyldige navto-koblinger mislykkes ikke lenger, og har ingen innvirkning i noen tilfeller. (3704444)
Leseposisjonen for folio med én retning mistes ikke lenger når enheten startes på nytt i motsatt retning (3701061)
Localstorage-verdier hentes nå på riktig måte etter at enheten har vært i hvilemodus, eller når det trykkes på Hjem-knappen. (3696400)
Når du zoomer inn på en PDF-side og sveiper over en bildesekvens, oppfører bildesekvensen seg nå på ordentlig måte. (3689978)
Lysbildefremvisninger med automatisk avspilling som tilbakestilles med et dobbelttrykk, begynner ikke å spille igjen når du forlater siden.
(3685543)
Newsstand-folioforsiden oppdateres nå på riktig måte fra en push-varsling for bakgrunn selv om brukeren ikke er berettiget til folioen.
(3684294)
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Overlegg for bildesekvens nestet i en ramme som kan rulles, mislykkes i noen tilfeller ikke lenger ved automatisk avspilling. (3684291)
Nytt foliovarsel vises ikke i foliovisningen hvis visningsprogrammet ikke er konfigurert for direkte rettigheter. Dette problemet ble løst.
(3684290)
Visningsprogrammet krasjer ikke lenger hvis brukeren trykker på flere folioer som skal kjøpes i et egendefinert bibliotek, og deretter velger å
gå tilbake til standardbiblioteket. (3678047)
Sveiping svært raskt over en lysbildefremvisning flytter noen ganger til den neste artikkelen i stedet for å endre lysbilder. Dette problemet ble
løst. (3673086)
På iPhone 5 er teksten Glemt passordet? utenfor påloggingsboksen hvis programmet er konfigurert med en URL for et glemt passord, men
ikke en URL for å opprette konto. Dette problemet er løst i v30-programmer. (3671662)
Hvis du sveiper raskt over en beskyttet artikkel ved siden av en gratisartikkel, kan du se beskyttede artikler uten en kjøpsrute eller
nettbehandling. Dette problemet ble løst. (3660132)
Egendefinerte HTML-spor og webvisning utvides nå bak visningsprogrammets grensesnitt på riktig måte. (3658854)
En forhåndsvist folio kan nå lastes ned hvis det blir funnet et mellomrom i navnet på en TOC-ressurs. (3658214)
Når du har zoomet inn på en lysbildefremvisning eller en bildesekvens med sveiping aktivert, kan du nå sveipe loddrett for å rulle siden.
(3656725)
Sveiping på en vannrett ramme som kan rulles, der bildet ble beskåret i InDesign, flytter ikke lenger siden og viser en dirrende virkemåte.
(3653470)
Dobbelttrykking på en MSO zoomer nå inn og ut på riktig måte når det zoomes inn på siden i en PDF-artikkel. (3652078)
Bruk av vindu for å velge bort sporing er ikke lenger deaktivert i frakoblet modus. (3650422)
Tittelen i biblioteket viser ikke lenger "Library Alert" hvis en folio oppdateres flere ganger. (3649220)
Når du har sveipet på en ramme for loddrett rulling for å gå til neste side, vises ikke neste side lenger kort og hopper deretter tilbake til den
opprinnelige siden. (3647503)
Ytelsen til nettleseren i programmet er mer pålitelig ved visning av webinnhold. (3610048)
iTunes Subscriber-mottak kan nå valideres hvis enheten startes på nytt, ikke låses opp, og programmet kommer ut av hvilemodus via et
Newsstand-push. (3595346)

Reparasjoner for Windows Store-visningsprogram

Reparerte et problem med Window Store-visningsprogram som krasjer ved åpning av biblioteket som inneholder folioen der enten
publiseringsdato eller en forsidedato ikke er angitt. (3714037)
I noen tilfeller ble ikke folio med videooverlegg arkivert på riktig måte. Derfor kunne ikke brukerne laste ned folioen på nytt på riktig måte.
(3707309)

Reparasjoner for webbasert DPS App Builder

Reparerte et problem for å forbedre hvordan analyse blir konfigurert for Professional-kunder ved bygging av opprinnelige Android-programmer.

Beste fremgangsmåter og gode tips for versjon 30
Når du angir metadata for folioer og artikler, bruker du grunnleggende tegn som A-Z, 0-9, og streker og understrekingstegn. Unngå
skråstreker, symboler og utvidede ASCII-tegn.
Hvis alternativet Free (gratis) ikke vises i Folio Producer Editor, må du gjøre to ting: (1) endre versjonen av foliovisningsprogrammet til
versjon 26 eller senere, og (2) oppdatere artiklene i folioen. (Når du oppdaterer versjonen av foliovisningsprogrammet, beholder artiklene den
tidligere visningsprogramversjonen til de oppdateres.)
Selv om PDF nå støttes på Android, støttes ikke kobling til PDF-filer i filen HTMLResources.zip på Android.
Det er ikke sikkert at alle PDF-artikler virker på samme måte i Android-visningsprogrammer som de gjør i iOS-visningsprogrammer. Spesielt
for webinnholdsoverlegg kan du oppleve andre virkemåter. Panoramaer, innebygde videoer og flere andre funksjoner støttes fortsatt ikke på
Android.
Når du oppretter et HTML-banner for et abonnementsprogram med rettigheter, går banneret over hele siden. Du må kanskje justere HTML-
koden tilsvarende.
Hvis du angir et rettighetsbanner, må du fortsatt oppgi abonnementsruteaktiva i DPS App Builder, selv om ruten ikke vises. (Vi prøvde å løse
dette, men en feil som vi oppdaget sent, gjorde at vi måtte gå tilbake til den tidligere virkemåten.) Du kan bruke tomme “liksombilder” for
abonnementsrutene.
Amazon har nylig endret innebyggingsformatet for YouTube-videoer. Rediger den innebygde YouTube-koden for å ta med
"scr=http://www.youtube.com" i stedet for "src=//www.youtube.com". Angi også Autoavspilling for overlegget, og legg til et plakatbilde foran
overlegget.

Reparerte feil for tidligere versjoner
Hvis du vil ha en liste over tidligere produktmerknader og feilrettinger, kan du se Historikk for DPS-produktmerknader.
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Utforming og layout
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Oversikt over layoutdesign
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En folio er en publikasjon, for eksempel en utgave av et månedlig magasin eller innholdet i et visningsprogram for én utgave. En folio består av en
eller flere artikler (noen ganger kalt "stakker"). Bruk InDesign CS5 eller nyere for å opprette kildedokumenter for artiklene dine. Bruk Folio Builder-
panelet til å opprette folioer og artikler. Bruk Folio Overlays-panelet for å legge til interaktive objekter i dokumentene dine.

Beslektede artikler

Slik gjør du dette: Gå hit:

Velge utforming Utforme digitale publikasjoner

Bruke InDesign til å opprette kildedokumenter til artikler Opprette kildedokumenter

Legg til interaktive overlegg Interaktivitet

Opprette folioer og artikler Folioer og artikler

Forhåndsvise innhold Forhåndsvise folioer og artikler

Dele folioer med andre Dele folioer
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Utforme digitale publikasjoner
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I InDesign CS6 kan du ta med horisontale og vertikale layouter i det samme InDesign-dokumentet. I InDesign CS5/CS5.5 må horisontale og
vertikale layouter være i separate InDesign-dokumenter. Du kan ikke bruke ulike retninger i folioen. Hele folioen må være dobbel, stående eller
liggende.

En artikkel med to retninger har to layouter: vertikal og horisontal. Når brukeren snur mobilenheten, vises den andre retningen. En folio med én
retning er låst i den retningen. Hvis du for eksempel oppretter artikler med bare vertikale InDesign-filer, beholdes den retningen selv om brukeren
snur mobilenheten. Videoer i fullskjermformat kan imidlertid fremdeles spilles av i liggende format selv om en folio bare er vertikal.

 
Liggende og stående layouter på iPad

Hvert dokument kan ha flere sider og objekter som har ulik horisontal og vertikal retning.

Utformingsbeslutninger i Digital Publishing-programmer

Bob Bringhurst gir deg mer detaljerte
eksempler på utforming for digital
publisering.... Les mer

http://goo.gl/IfafR

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Opprette kildedokumenter i InDesign

Til toppen av siden

Retningslinjer for oppretting av InDesign-dokumenter
Opprette InDesign-kildedokumenter (InDesign CS5 og CS5.5)
Opprette InDesign-kildedokumenter (InDesign CS6 og CC)

Hvis du baserer en artikkel i et digitalt tidsskrift på en eksisterende artikkel, er det vanligvis lettest å opprette et nytt dokument. Hvis du vil endre
medieformål for et dokument, kan du endre innstillinger i dialogboksen Dokumentoppsett. Angi en sidestørrelse (for eksempel 1024 x 768 for iPad
SD) og retning (stående eller liggende). I folioer med to retninger der kunder kan vise innhold enten horisontalt eller vertikalt, kan du opprette to
separate dokumenter for hver artikkel – ett stående og ett liggende. Hvis du bruker InDesign CS6, kan du også opprette alternative layouter i det
samme dokumentet.

Ikke bruk motstående sider i kildedokumentet. Bruk bare én side per oppslag.

Retningslinjer for oppretting av InDesign-dokumenter
Slå av motstående sider. Ikke bruk sideverktøyet for å endre sidestørrelse med mindre siden har jevn rulling.
Når du lager utformingen din, må du huske på at et rullefelt på 6 piksler beskjærer den høyre kanten av artikkellayouten. Vurder å legge til
en hjelpelinje eller et objekt på malsiden for å merke dette området.
Når du utformer layouter, kan det være lurt å ta hensyn til navigasjonsfeltene som vises når brukerne trykker på bakgrunnen. Det øverste
navigasjonsfeltet er på 20 eller 40 piksler (SD eller HD) for systemstatusfeltet pluss 44 eller 88 piksler for det øverste navigasjonsfeltet. Det
nederste navigasjonsfeltet er på 44 eller 88 piksler. Enterprise-programmer kan vise et ekstra navigasjonsfelt med egendefinerte
navigasjonsikoner. Dette ekstra navigasjonsfeltet er på 56 eller 112 piksler.
Store foliofiler kan unngås ved å bruke JPEG- og PNG-filer i riktig størrelse for interaktive objekter som bildesekvenser, panorer-og-zoom-
bilder og panoramaer. Du kan bruke et hvilket som helst format for ikke-interaktive bilder og bilder i lysbildefremvisninger, inkludert PSD,
TIFF, AI, PDF og JPEG. Når du oppretter en artikkel eller layout, blir de ikke-interaktive objektene på hver side komprimert og konvertert til
én enkelt bakgrunnsbildefil i PNG-, JPEG- eller PDF-format. På samme måte komprimeres bilder i lysbildefremvisninger og knappebilder
som PNG-filer.

Når du oppretter bilder som skal brukes i interaktive overlegg, får du best resultat hvis du bruker alternativet Lagre for web og enheter i
Photoshop.

Hvis du monterer PDF-filer i InDesign-dokumentet ditt, bør du bruke ikke-sammenslåtte filer i PDF 1.4-format eller senere for å unngå hvite
linjer.
For å få den beste fargegjengivelsen bør du bruke RGB-fargebilder i stedet for CMYK eller LAB.
Du kan bruke en hvilken som helst bildetype for innhold som ikke er interaktivt. Innhold som ikke er interaktivt, skaleres på nytt som et bilde
med samme størrelse som foliostørrelsen. Hvis du vil ha retningslinjer for hvordan du oppretter interaktivt innhold, kan du se Beste praksis
for oppretting av overlegg.

iPad-layoutmaler for Digital Publishing Suite

Jobbe med stiler og lag

Keith Gilbert opprettet maler på 1024 x 768
for InDesign CS5. Disse malene inkluderer
hjelpelinjer for å gi et sikkert område fra
rullefelt og menyer på iPad. ... Les mer

http://goo.gl/yKAUD

av Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Colin Fleming forklarer hvordan du bruker
stiler for å få en enhetlig utforming av
publikasjonen din, og hvordan du bruker lag
for å unngå forvirring i DPS.... Les mer

http://bit.ly/mTj72N

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Til toppen av siden

Merk:

Til toppen av siden

Opprette InDesign-kildedokumenter (InDesign CS5 og CS5.5)
InDesign CS5 og InDesign CS5.5 vil ikke lenger inneholde v32-versjonen, som blir lansert i september 2014. På det tidspunktet kan du

ikke opprette eller redigere folioer eller artikler eller laste opp DPS-innhold til Folio Producer. InDesign CS6 eller nyere kreves.

1. Velg Fil > Nytt > Dokument i InDesign CS5 eller InDesign CS5.5.

2. (Valgfritt) Velg Web for Valg.

Hvis du velger Web, blir det enklere å arbeide i layouten for mobile enheter. Hvis du allerede har opprettet et dokument med Valg angitt til
Skriv ut, kan du ikke endre det til Web. Du kan imidlertid endre innstillingene manuelt.

3. For sidestørrelse angir du størrelsene for enhetsleseren.

iPad-modellene med standardoppløsning bruker 1024 x 768 piksler. iPad-modellen med HD-oppløsning bruker 2048 x 1536 piksler. Du
oppnår best resultater ved å opprette et dokument i formatet 1024 x 768 og bruke PDF-bildeformatet slik at innholdet ser bra ut på alle iPad-
enheter.

Et område på 6 piksler til høyre på siden er beskåret på den mobile enheten. Det faktiske utformingsområdet er 1018 x 768 (eller 762 x
1024) piksler for iPad-modeller med standardoppløsning.

Innhold i et Android-visningsprogram skaleres opp eller ned og utstyres med svarte felt etter behov for å passe i visningsområdet, på
Android-enheter. Se Opprette dokumenter for flere enheter.

Hvis du vil tillate jevn rulling, kan du angi en egendefinert sidestørrelse (for eksempel 1024 x 3000). Se Artikler med jevn rulling.

4. Velg enten Stående eller Liggende for Retning.

 
Opprette et dokument for en enhetsleser 
A. Sett Gjengivelse til Web B. Angi sidestørrelse C. Velg Stående eller Liggende 

5. For en artikkel med to retninger følger du den samme fremgangsmåten for å opprette et nytt dokument.

Hvis du ønsker å importere artikler, må du inkludere _v- og _h-suffiksene i filnavnet når du lagrer filene. Legg for eksempel til et _v-suffiks
for det vertikale (stående) dokumentet. Eksempel: artikkel_v.indd.

6. Utform dokumentene.

Ikke alle interaktivitetsfunksjoner i InDesign støttes i arbeidsflyten for digital publisering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
Interaktivitetsfunksjoner som støttes.

Opprette InDesign-kildedokumenter (InDesign CS6 og CC)
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InDesign CS6 og CC har en rekke nye funksjoner som forenkler DPS-arbeidsflyten. Se koblingene nedenfor hvis du vil vite mer om disse
funksjonene. Vær oppmerksom på disse problemene:

Folioer du oppretter eller redigerer i InDesign CS6 eller senere, er ikke kompatible med visningsprogrammer som er eldre enn versjon 20.

Hvis du oppretter alternative layouter, kan du opprette artikler som er basert på disse layoutene, bare via funksjonen for å legge til artikler,
ikke via Importer artikkel. Hvis du ofte importerer flere filer, kan du fortsette å bruke forskjellige dokumenter for hver layout inntil funksjonen
Importer artikkel støtter alternative layouter.

Slik oppretter du et kildedokument i InDesign CS6 eller CC:

1. Velg Fil > Nytt > Dokument i InDesign CS6.

2. Velg Digital publisering for Valg.

3. Angi målenheten, for eksempel iPad, for Sidestørrelse. Endre verdiene for bredde og høyde om nødvendig.

iPad-modellene med standardoppløsning bruker 1024 x 768 piksler. iPad-modellen med HD-oppløsning bruker 2048 x 1536 piksler. Du
oppnår best resultater ved å opprette et dokument i formatet 1024 x 768 og bruke PDF-bildeformatet slik at innholdet ser bra ut på alle iPad-
enheter.

Et område på 6 piksler til høyre på siden er beskåret på den mobile enheten. Det faktiske utformingsområdet er 1018 x 768 (eller 762 x
1024) piksler for iPad-modeller med standardoppløsning.

Innhold i et Android-visningsprogram skaleres opp eller ned og utstyres med svarte felt etter behov for å passe i visningsområdet, på
Android-enheter. Se Opprette dokumenter for flere enheter.

Hvis du vil tillate jevn rulling, kan du angi en egendefinert sidestørrelse (for eksempel 1024 x 3000). Se Artikler med jevn rulling.

4. Velg enten Stående eller Liggende for Retning.

 
Opprette et dokument for en enhetsleser 
A. Sett Valg til Digital publisering B. Angi sidestørrelse C. Velg Stående eller Liggende orientering 

5. La Primær tekstramme være valgt hvis du vil at flyten til teksten din skal tilpasses på nytt når du oppretter alternative layouter. Opphev
valget av dette alternativet hvis artikkelen din ikke har noen hovedartikkelkobling.

6. Utform dokumentet ditt.

Ikke alle interaktivitetsfunksjoner i InDesign støttes i arbeidsflyten for digital publisering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
Interaktivitetsfunksjoner som støttes.

7. Gjør ett av følgende hvis du har en artikkel med to retninger:

Opprett et nytt dokument med en annen retning. Hvis du ønsker å importere artikler, må du inkludere _v- og _h-suffiksene i filnavnet når
du lagrer filene. Legg for eksempel til et _v-suffiks for det vertikale (stående) dokumentet. Eksempel: artikkel_v.indd.

Opprett en alternativ layout.

Video om alternative layouter

Slik bruker du objektbaserte regler for
flytende sider i InDesign CS6.... Les mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_no (vi...

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com
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  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Video om regler for flytende layout

Video om bruk av grunnleggende regler for flytende layout

Video om hjelpelinjebaserte regler for flytende layout

Video om objektbaserte regler for flytende layout

Adobe anbefaler også

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Forstå de grunnleggende konseptene for
regler for flytende sidelayout i InDesign
CS6.... Les mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_no (vi...

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Slik bruker du skalering, ny midtstilling og
regler for flytende sider som er basert på
mal, i InDesign CS6.... Les mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_no (vi...

av Adobe-video

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Slik bruker du hjelpelinjebaserte regler for
flytende sider i InDesign CS6.... Les mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_no (vi...

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Slik bruker du objektbaserte regler for
flytende sider i InDesign CS6.... Les mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_no (vi...

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Opprette dokumenter for flere enheter
Du kan opprette folioer og egendefinerte visningsprogrammer for plattformer som omfatter flere enhetsstørrelser. Android-plattformen omfatter for
eksempel enheter med en rekke forskjellige oppløsninger, inkludert 1024 x 600, 1280 x 800 og 1920 x 1200. Apples iOS-plattform har iPad-
modeller på 1024 x 768 og 2048 x 1536 piksler og iPhone-modeller på 480 x 320, 960 x 640 og 1136 x 640 piksler.

Visningsprogrammer for Android og iOS har forskjellige krav for visning av folioer. Et Android-visningsprogram kan vise folioer i alle størrelser du
oppretter. Artiklene skaleres og utstyres med svarte felt etter behov. På en iPad kan visningsprogrammet imidlertid bare vise folioer med
størrelsesforholdet 4:3. iPhone-visningsprogrammet viser bare folioer med et størrelsesforhold på 3:2 eller 16:9 (1136 x 640).

Fremgangsmåte for én folio (anbefales)
Selv om gjengivelser er et alternativ, er det mulig å opprette en enkelt folio for hver plattform og tillate at innholdet skaleres. For iPad kan du
opprette en enkelt folio på 1024 x 768 som fungerer på både iPad med SD og HD. Du kan på samme måte opprette en enkelt folio på 480 x 360
som fungerer på både iPhone med SD og HD. Se Opprette artikler med flere gjengivelser.

For Android-visningsprogrammer kan du opprette en enkelt folio, for eksempel folioen på 1024 x 768 som brukes for iPad eller en folio på 1280 x
800 som passer bedre for Android-enhetsdimensjonen. Den folioen skaleres opp eller ned på Android-enheter. For å oppnå best mulig resultat
kan du teste folioen på flere Android-enheter. Et annet alternativ for opprinnelige Android-visningsprogrammer er å opprette én folio for telefoner
og en annen folio for nettbrett, og deretter velge at den minste folioen bare skal vises på telefoner og at den største folioen bare skal vises på
nettbrett ved bygging av programmet. Se Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

For Windows Store-visningsprogrammer anbefaler vi at du oppretter en enkelt folio på 1024 x 768 eller 1280 x 800. Innhold skaleres og vises med
letterbox etter behov.

Gjengivelser

Flere versjoner av samme folio utformet for ulike enheter, kalles gjengivelser. Hvis du oppretter flere foliogjengivelser, blir bare gjengivelsen som
er best egnet til visningsprogrammets størrelse, tilgjengelig.

Hvis det vises en gjengivelse som ikke passer med størrelsesforholdet til enheten på Android-enheter, skaleres folioen proporsjonalt.
Visningsprogrammet kan legge til svarte felt øverst og nederst (letterbox) eller svarte felt på sidene (pillarbox) etter behov.

Gjengivelser er nyttige av flere grunner:

For å opprette iPhone-innhold som ikke vises med letterbox. Du kan for eksempel opprette en gjengivelse på 480 x 320 som fungerer på
iPhone 3/4-enheter og en gjengivelse på 1136 x 640 som fyller visningsområdet på iPhone 5 og senere enheter.
For å opprette en folio bare for webvisningsprogram. Se Tilpasse webvisningsprogrammet.
For å opprette egne folioer for Android-enheter som målretter seg mot telefonen eller nettbrettet.
For å opprette separate SD- og HD-folioer (1024 x 768 og 2048 x 1536) for iPad. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil bruke et
PNG- eller JPG-artikkelformat i stedet for PDF.

Se Opprette foliogjengivelser.

 
Foliogjengivelser 
A. Folio på 1024 x 768 B. Folio på 1024 x 600 C. Folio på 1024 x 768 med letterbox på en enhet på 1024x600 

Utforme retningslinjer for flere gjengivelser

Hvis du vil endre medieformål for det samme dokumentet for forskjellige enheter, merker du deg følgende retningslinjer:

iPad-visningsprogrammet viser bare folioer med et størrelsesforhold på 4:3, for eksempel 1024 x 768. iPhone-visningsprogrammet kan bare
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vise folioer med et størrelsesforhold på 3:2, for eksempel 480 x 320 og 960 x 640, i tillegg til folioer på 1136 x 640 (iPhone 5).

På Android-enheter skalerer visningsprogrammer innhold både ned og opp med opptil 300 %, slik at det passer til innhold i
enhetsdimensjonene. Noe letterboxing kan forekomme.

Når du legger til artikler i en folio, må størrelsesforholdet for dokumentets Sidestørrelse-innstilling samsvare med folioens Størrelse-innstilling
(med mindre du velger et alternativ for jevn rulling). Du kan for eksempel legge til InDesign-dokumenter på 1024 x 768 i en folio på 2048 x
1536 fordi størrelsesforholdene er 4:3. Du kan imidlertid ikke legge til dokumenter på 1280 x 768 i en folio på 1024 x 800.

Når du utformer for Android-enheter, må du huske på at navigasjonsfeltet på systemet reduserer visningsområdet. Navigasjonsfeltet for
Xoom og Galaxy 10 er for eksempel 48 piksler, og navigasjonsfeltet for Nexus 7 er 64/75 piksler. Navigasjonsfeltet gjør at den faktiske
størrelsen på layouten i Xoom er 1280 x 752 i liggende format og 800 x 1232 i stående format. Vi anbefaler at du tillater at det forekommer
noe skalering og letterboxing i stedet for å prøve å opprette foliogjengivelser som gjelder for disse ulike dimensjonene.

Objekter på skjulte lag vises ikke i den eksporterte folioen. Du kan opprette egne lag for ulike mobilenheter og legge til objekter som vises
bare når det laget er slått på. Før du oppretter en artikkel fra et dokument, bør du vise og skjule de aktuelle lagene og endre sidestørrelsen
etter behov.
Hvis du aktiverer sosial deling for å vise innhold i webvisningsprogrammet, kan du opprette en spesiell gjengivelse som vises i nettleseren for
webvisningsprogrammet. Se Opprette en gjengivelse bare for visningsprogram.

Vi anbefaler at du bruker forskjellige program-ID-er for iOS- og Android-plattformer, slik at du kan bruke forskjellig innhold for iOS- og
Android-enheter om nødvendig. Ikke alle funksjoner som støttes i iOS, støttes i Android, som beskrevet i neste del.

Funksjoner som ikke støttes på andre plattformer

Enkelte av funksjonene som virker på iPad, støttes ikke på Android Viewer og andre enheter. Panoramaer og videoer som spilles av i
visningsprogrammet (ikke fullskjerm), støttes ikke på Android-plattformen. Kontroller at HTML-innhold fungerer på riktig måte i nettleseren til
plattformen og i DPS-folioen. Se Forskjeller mellom iOS- og Android-visningsprogrammer og DPS-støttet funksjonsliste.

Bygge programmer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager DPS-programmer for Android-enheter, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager DPS-programmer for Windows Store, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.
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Opprette HTML-artikler for DPS

Merk:

Du kan importere HTML-baserte artikler til en folio, slik at den kan vises som en artikkel i visningsprogrammet. Én fordel med HTML-artikler er
mye mindre filer som passer bedre for ukentlige publikasjoner og enkle artikler med mye tekst. HTML-artikler kan også inneholde interaktivitet som
ikke er tilgjengelig i Folio Overlays-panelet.

Hvis du vil ha informasjon om å bruke Adobe Edge for å opprette HTML for DPS, kan du se Raghu Thricovils artikkel Enhance your DPS Folios
with HTML animations using Adobe Edge (Forbedre DPS-folioene med HTML-animasjoner med Adobe Edge).

1. Opprett en mappe som inneholder HTML-filer.

Kontroller at du bare legger til objektene du bruker, i mappen. Alle objektene i mappen lastes opp, selv om de ikke brukes.

2. Hvis du importerer HTML-artikkelen til en mappe med én retning, legger du til suffikset _h eller _v i navnet på HTML-filen, for eksempel
index_h.html.

Hvis du ikke legger til et suffiks, importeres artikkelen som en artikkel med to retninger. Hvis du prøver å forhåndsvise eller publisere folioen
med én retning, vises det en feilmelding.

3. Åpne folioen som skal inneholde HTML-artikkelen, i Folio Builder-panelet.

4. Gå til panelmenyen i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel.

5. Velg Importer én artikkel, klikk mappeikonet Plassering  og angi HTML-mappen.

6. Angi flere innstillinger, for eksempel Jevn rulling, og velg OK.

Hvis du redigerer HTML-filene, velger du HTML-artikkelen i Folio Builder-panelet og velger Oppdater.

Hvis du redigerer en folio som ble opprettet før v20, åpner du dialogboksen Folioegenskaper og angir en innstilling for Viewer Version
(Visningsprogramversjon). Hvis Unspecified (Uspesifisert) er valgt, kan du ikke importere en HTML-artikkel for øyeblikket.

Krav til HTML-artikler

Du kan opprette en enkelt HTML-fil som fungerer for både stående og liggende retninger, eller du kan opprette separate HTML-filer for de to
retningene. Hvis du vil bruke separate HTML-filer for stående og liggende retning, legger du til _v- og _h-suffiksene i slutten av HTML-
filnavnene, for eksempel "index_h.html." Hvis du oppretter en folio med én retning, trenger du bare én HTML-fil. Ta med _h- eller _v-suffikset
for HTML-filen i en folio med én retning.

Dynamiske HTML-filer (DHTML) støttes for øyeblikket ikke fullt ut.

Når det gjelder filstrukturen, er én metode å plassere alle tilknyttede bilder og skript for HTML-filen i de individuelle artikkelmappene. Du kan
også plassere tilknyttede bilder og skript for hele folioen i en fil ved navn HTMLResources.zip. Deretter importerer du filen
HTMLResources.zip til folioen fra Folio Builder-panelet eller Folio Producer på Internett. Se Importere HTMLResources-mappe.

Eksempel på en HTML-ressursmappe

Pass på at du bruker relative baner i HTML-koden. Hvis du kobler til et bilde på samme nivå som HTML-filen, følger du denne
fremgangsmåten:

<img src="GlobalImage.jpg"/>

Hvis du kobler til et bilde i HTMLResources-mappen, følger du denne fremgangsmåten:
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Standard videofunksjon

Forbedret videofunksjon

JavaScript

Direkteavspille video

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter hyperkoblinger til og fra HTML-artikler, kan du se Opprette navto-hyperkoblinger for HTML-
artikler.

Opprette HTML-artikler for Android-visningsprogrammer

Hvis du vil ha veiledning om og krav til hvordan du oppretter HTML-artikler for Android-visningsprogrammer, kan du se Create HTML articles for
Android Viewers (Opprette HTML-artikler for Android-visningsprogrammer).

HTML5-ressurser

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter artikler ved hjelp av HTML5, kan du se Johannes Henselers artikkel (på engelsk) A
single file HTML5 framework (HTML5-rammeverk for én enkelt fil).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker CreateJS til å opprette HTML5 med Flash Pro, kan du se Toolkit for CreateJS (Verktøysett
for CreateJS).

Hvis du vil ha informasjon om hvilke skrifter som kan brukes i HTML-artikler og webvisningsoverlegg for iPad, kan du se
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/ (på engelsk).

Rufus Deuchler laget en opplæringsvideo om bruk av Adobe Muse til å opprette HTML-innhold for digitale publikasjoner.

Opprette rullekontrollminiatyrer for HTML-artikler

For InDesign-artikler genereres miniatyrene som vises når du drar rullekontrollen, automatisk av visningsprogrammet. Det tar imidlertid lengre tid å
generere miniatyrer for HTML-artikler, noe som fører til at miniatyrer noen ganger blir dårlig gjengitt. Du kan få bedre miniatyrer i HTML-artikler
ved å legge til bildefiler manuelt i HTML-artikkelmappene.

Opprett PNG-filer som heter "scrubberthumbnail_h.png" og "scrubberthumbnail_v.png" (du kan også bruke suffiksene _l og _p). Legg til disse
filene i HTML-artikkelmappen. Det er ingen størrelsesbegrensninger på disse bildene, men merk at de skaleres ned proporsjonalt til en høyde på
166 piksler. Når miniatyrer genereres, er liggende miniatyrer som et referansepunkt 221 x 166 piksler, mens stående miniatyrer er 125 x 166
piksler.

Få videoer i HTML-artikler til å fungere som videooverlegg i fullskjerm

Når du oppretter en HTML-artikkel med én retning og videokoblinger, kan det hende at videoen roteres hvis enheten roteres under avspillingen.
Når videoen er ferdig, kan det også hende at programnettleseren som spiller av videoen, avsluttes. Denne funksjonsmåten aktiveres ved å bruke
et videofile://-prefiks i HTML-videokoblingen.

Hvis du vil se eksempler på videovirkemåter, kan du se Effects-utgaven av det gratis DPS Tips-programmet.

I dette eksemplet spilles videoen av i en innebygd nettleser og roteres ikke i en folio med enkel orientering.<a
href="Links/video.mp4">Spill av video</a>

eller<a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Spill av video</a>

I dette eksemplet roteres videoen på riktig måte i en folio med enkel orientering og går tilbake til artikkelen når videoen
er ferdig.<a href="videfile://Links/video.mp4">Spill av video</a>

eller<a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Spill av video</a>

Du kan også utløse denne typen funksjon via JavaScript med playFullscreenVideo-funksjonen på vindusobjekt.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Spill av video</a>

eller<a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Spill av video</a>

Dette eksemplet spiller av en direkteavspilt video.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Spill av
video</a>

Adobe anbefaler også
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Opprett bare folioer på 1024 x 768 i PDF-bildeformat (anbefales)

Opprette gjengivelser på 1024 x 768 og 2048 x 1536

Opprette bare folioer på 2048 x 1536

iPad HD-en med retinaskjerm har 2048 x 1536 piksler sammenlignet med 1024 x 768 piksler for iPad SD-modeller. Hvis du vil opprette folioer
som er rettet mot både SD- og HD-enheter, har du følgende valg:

Du kan bruke PDF-artikler for flere gjengivelser for å opprette en enkelt folio
i størrelsen 1024 x 768 som ser flott ut på alle iPad-modeller. Eksempel: Du kan opprette lysbildefremvisninger og rullbare rammer der innholdet
eksporteres i vektorformat. Du kan ta med både SD- og HD-ressurser i samme folio, noe som er spesielt viktig for panorerings- og
zoombildeoverlegg. Se Opprette multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter. Denne fremgangsmåten er særlig nyttig for program med
én folio, som ikke støtter gjengivelser.

Når du oppretter foliogjengivelser, viser iPad SD-modellene bare gjengivelsen 1024 x
768, og HD-iPad-en viser bare gjengivelsen 2048 x 1536. Du kan enten bruke samme sett med kildefiler (anbefalt) eller to ulike sett med kildefiler
for å opprette gjengivelsene. Hvis du vil lære mer, kan du se artiklene av Bob Bringhurst og Colin Fleming som det kobles til nedenfor.

Denne fremgangsmåten anbefales ikke. I visningsprogram for flere utgaver vises folioer på 2048 x 1536
bare på HD-iPad-en. I visningsprogrammer for én utgave er innholdet merkbart rastrert, og ytelsesproblemer kan oppstå.

Viktig å tenke på når du oppretter gjengivelser:

Unngå hvis mulig å publisere gjengivelser separat. La oss si at du publiserer en folio på 1024 × 768 og en uke senere publiserer du en
gjengivelse på 2048×1536 av den folioen. Hvis iPad 3-brukerne dine åpner biblioteket før den største gjengivelsen er gjort tilgjengelig, er det
bare den minste gjengivelsen som er tilgjengelig. Den eneste måten de kan få den store gjengivelsen på, er å fjerne og avinstallere
visningsprogrammet. (Denne begrensningen skal løses i en kommende utgivelse.)

Hvis du har et Newsstand-program, må du ikke utløse en Push-varsling før alle gjengivelsene er blitt utgitt og er tilgjengelige.

Retningslinjer for å opprette folioer for iPad 3

Nettbrettpublisering på den nye iPad-en

Adobe anbefaler også

Bob Bringhurst snakker om ulike måter å
utforme for flere iPad-modeller.... Les mer

http://adobe.ly/zSXgyg

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Colin Fleming viser deg hvordan du bruker
Adobe Digital Publishing Suite for å
publisere til den nye iPad-en med
retinaskjerm.... Les mer

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Opprette gjengivelser på 480 x 320, 960 x 640 og 1136 x 640

Opprette bare én folio

DPS støtter modellene iPhone 3GS, 4 og 4S samt iPod Touch (4. generasjon og nyere). iPhone 3G støttes ikke. iPhone 3GS har en skjerm på
480 x 320 piksler. iPhone 4 og 4S har en skjerm på 960 x 640 piksler. iPhone 5 har en skjerm på 1136 x 640 piksler.

Du kan opprette et visningsprogram for både iPhone og iPad. Du kan ikke opprette et visningsprogram for én utgave for iPhone eller et
visningsprogram som kun fungerer på iPhone.

Folioer du oppretter for iPad, vises ikke i visningsprogrammet for iPhone. Visningsprogrammet for iPhone kan bare vise folioer med et
størrelsesforhold på 3:2, for eksempel 960 x 640, i tillegg til folioer på 1136 x 640 for iPhone 5. Opprett foliogjengivelser for å få best mulig
resultater. Hvis du konfigurerer gjengivelser riktig og oppretter et egendefinert visningsprogram som støtter både iPhone og iPad, kan du sikre at
kundene dine kan vise den samme utgaven på en hvilken som helst iOS-enhet. Se Opprette foliogjengivelser.

Bokmerker støttes ennå ikke for iPhone. Enterprise-brukere kan opprette så mange som tre egendefinerte ikoner på navigasjonslinjen.

Du kan opprette folioer for iPhone på følgende måter:

Når du oppretter foliogjengivelser, viser iPhone 3GS bare den minste
gjengivelsen, og iPhone 4/4S viser bare den største gjengivelsen. Du kan bruke samme sett med kildefiler for å opprette gjengivelsene på 480 x
320 og 960 x 640. Du må opprette separate layouter for iPhone 5-gjengivelsen på 1136 x 640. I tillegg kan du opprette gjengivelser på 1024 x 768
og 2048 x 1536 for iPad.

Du kan opprette én enkelt folio på 480 x 320 med PDF-artikler som ser kjempebra ut på alle støttede iPhone-modeller,
selv om innholdet på 1136 x 640 har svarte felt (letterboxed). Se Opprette multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter. Hvis du bare
oppretter en folio på 960 x 640 piksler, vises den ikke i biblioteket for iPhone 3GS. Hvis du bare oppretter en folio på 1136 x 640 piksler, vises den
bare på iPhone 5.

Viktig å tenke på:

Publiser gjengivelsene samtidig for å unngå problemer. La oss si at du publiserer en folio på 480 x 320 piksler, og at du en uke senere
publiserer en gjengivelse av den folioen på 960 x 640 piksler. Hvis iPhone 4S-brukerne dine åpner biblioteket før den største gjengivelsen er
gjort tilgjengelig, er det bare den minste gjengivelsen som er tilgjengelig. Den eneste måten de kan få den store gjengivelsen på, er å fjerne
og avinstallere visningsprogrammet.

Hvis du har et Newsstand-program, må du ikke utløse en Push-varsling før alle gjengivelsene er blitt utgitt og er tilgjengelige.

Når du bruker DPS App Builder til å opprette eller oppdatere visningsprogrammet ditt, bør du opprette ytterligere ikoner, velkomstbilder og
andre bilder som støtter iPhone-oppløsningene.

DPS InDesign-redigering for iPhone

Adobe anbefaler også

Colin Fleming gir gode rutiner for å bruke
Adobe Digital Publishing Suite for å
publisere til iPhone og iPod Touch.... Les
mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Koblinger til webområder

Webinnholdsoverlegg

HTML-artikler

Her er tre hovedmåter for å dra nytte av HTML på ved hjelp av DPS-verktøy:

Bruke hyperkoblinger eller knapper for å vise et webområde. Du kan vise webområder enten i den eksterne
mobilnettleseren eller i en nettleser i programmet der brukeren klikker på Lukk-knappen for å returnere til folioen. Se Hyperkoblingsoverlegg.

Opprett et webinnholdsoverlegg som viser et webområde eller lokale HTML-filer innenfor et visningsområde. Se Overlegg
for webinnhold.

I stedet for å opprette artikler ved hjelp av InDesign-dokumenter, kan du opprette en mappe med HTML-objekter og importere den
som en artikkel. Se Importere HTML-artikler.

En HTMLResources-mappe er nyttig for deling av de samme ressursene (for eksempel CSS-, JavaScript- eller bildefiler) mellom flere HTML-
artikler eller webinnholdsoverlegg. Se Importere HTMLResources.
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Jevn rulling

Stående layout / Liggende layout (InDesign CS6)

Stående/Liggende (InDesign CS5/CS5.5)

Du kan slå på alternativet Jevn rulling for individuelle artikler. Jevn rulling (må ikke forveksles med rullbare rammer) er nyttige for lange layouter
over én side, for eksempel en innholdsfortegnelse. Hvis jevn rulling er slått på, oppretter du utformingen i henhold til dette. For iPad kan du for
eksempel opprette liggende og stående dokumenter på henholdsvis 1024x2000 og 768x2000.

Et dokument med flere sider kan ikke brukes til artikler med jevn rulling. Hvis du oppretter artikler med jevn rulling ved hjelp av PDF-bildeformatet,
aktiveres ikke kniping og zooming.

I InDesign angir du sidestørrelsen i dialogboksen Nytt dokument eller Dokumentoppsett.

 
Rulling side for side og jevn rulling 
A. Horisontal rulling side for side B. Horisontal jevn rulling C. Vertikal rulling side for side D. Vertikal jevn rulling 

Når du skal opprette en artikkel med jevn rulling, velger du ett av følgende alternativer:

1. Opprett et dokument på én side med passende dimensjoner, for eksempel 1024 x 2000 for et liggende dokument eller 768 x 2000 for et
stående dokument.

2. Klikk på Legg til i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet for å legge til en artikkel.

3. Angi ett av følgende alternativer i dialogboksen Ny artikkel:

Velg Bare horisontalt hvis artikkelen skal inneholde en liggende layout med jevn rulling. Dette alternativet er nyttig for en
artikkel i en bare horisontal folio eller en artikkel der den liggende versjonen er jevn rulling og den stående versjonen er av (tilpass til side).
Velg Begge retninger for folioer med to retninger der begge layoutene har jevn rulling.

Angi layouten som skal brukes for artikkelen. Dette er spesielt nyttig hvis du opprettet
alternative layouter. Hvis de stående og liggende layoutene dine befinner seg i separate dokumenter, velger du den aktuelle layouten for ett
alternativ og Ingen for det andre. Deretter åpner du det andre dokumentet og legger det til som den andre layouten.

Angi retningen på dokumentet. Du kan for eksempel velge Stående for et dokument på 768 x
2000 piksler. Velg liggende for et dokument på 1024 x 2000.

4. Klikk på OK.

5. Legg til den andre layouten til artikkelen i en folio med to retninger.

Mer informasjon

Du kan også opprette en artikkel med jevn rulling ved å importere den. Opprett _h- og _v-kildefiler, og bruk alternativet Importer artikkel. Se
Importere InDesign artikler.

Jevn rulling fungerer i øyeblikket bare vertikalt. Du kan opprette en rullbar ramme for å rulle en artikkel horisontalt. Se Rullbare rammeoverlegg.

Hvis du vil justere størrelsen på en side med jevn rulling, bruker du først sideverktøyet til å velge siden, og justerer deretter sidehøyden.
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Dra artikler horisontalt
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Hvis du vil at én eller flere artikler bare skal flyte horisontalt, velger du alternativet Bare dra horisontalt i dialogboksen Artikkelegenskaper. Brukere
navigerer i adskilte artikler ved å dra mot venstre og høyre i stedet for opp og ned.

 
Atskille artikler 
A. Ikke atskilt artikkel B. Adskilt artikkel 

Det er bare den første siden i en adskilt artikkel som vises i innholdsfortegnelsen, men alle sidene vises i navigasjonsmodus. Du kan ikke adskille
en artikkel med jevn rulling.
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Opprette multigjengivelsesartikler

Bruke et vektorformat for lysbildefremvisninger og rullbare rammer

Bruke forskjellige interaktive ressurser for enheter med standardoppløsning og HD-enheter

Merk:

Det er en utfordring for utgivere at iPad- og iPhone-modeller finnes med både standardoppløsning (SD) og HD-oppløsning. Én løsning er å
opprette en enkeltfolio som fungerer både på SD- og HD-modeller. Hvis du ikke oppretter multigjengivelsesartikler, ser imidlertid noe innhold
uskarpt ut på HD-enheten, og enkelte overlegg oppfører seg annerledes. En annen løsning er å opprette egne gjengivelser for modellene med
standardoppløsning og HD-modellene. Det kan imidlertid by på problemer for enkelte utgivere å vedlikeholde gjengivelsene, og programmer for én
utgave støtter ikke flere foliogjengivelser.

Med visningsprogramversjon v23 og senere kan du opprette én enkelt folio i størrelsen 1024 x 768 med PDF-artikler som ser bra ut, og som
fungerer både på SD- og HD-iPad. Når du nå oppretter en artikkel med et PDF-bildeformat, har PDF-bildene en høyere oppløsning enn i tidligere
versjoner (opptil 108 ppt i stedet for 72). Mens multigjengivelsesartikler ser bra ut på iPhone 5, har innholdet svarte felt (letterboxed). Opprett en
egen gjengivelse på 1136 x 640 for å oppnå best mulig resultat.

Merk: Hvis du vil bruke en høyere oppløsning enn 108 ppt for enkelte bilder, kan du gjøre dette bildet til et overlegg med høy oppløsning, for
eksempel en bildesekvens med bare én bildefil.

I tillegg kan du gjøre følgende for å opprette en multigjengivelsesartikkel i PDF-format:

Når du velger et objekt av typen lysbildefremvisning eller rullbar ramme,
viser Folio Overlays-panelet alternativet Export Format in PDF Articles (Eksportformat i PDF-artikler). Med dette alternativet kan du velge enten
rasterformat eller vektorformat. Hvis du velger vektorformat, blir innhold – spesielt tekst – i lysbildefremvisninger og rullbare rammer skarpere på
HD-enheter. Det går imidlertid tregere å laste inn vektorinnhold enn rasterinnhold. De beste resultatene får du ved å bruke vektoralternativet for
innhold med mye tekst og rasteralternativet for innhold med mange bilder.
Kontroller at visningsprogramversjonen for folioen er versjon 23 eller senere. Hvis ikke, virker ikke dette alternativet.
Det finnes dessverre ikke et vektoralternativ for knapper. Knapper er nedskalert til 72 ppt (ikke 108), noe som gjør at knappetekst vises uskarpt i
noen tilfeller. Det kan unngå dette problemet ved å opprette et bilde for knappen og plassere en usynlig knapp over dette bildet.

 
Bruke vektorformatet for en lysbildefremvisning

Du kan ta med to forskjellige ressurssett for
panoramaer, bildesekvenser, videoer, panorer-og-zoom-bilder og lydkontrolloverlegg. For å gjøre dette må du opprette en undermappe ved navn
“HD” i mappen som inneholder standardoppløsningsressursene. I HD-mappen plasserer du HD-bilder med samme navn som
standardoppløsningsressursene. Opprett en kobling til mappen som inneholder standardoppløsningsressursene, i Folio Overlays-panelet.
Visningsprogrammet på iPad-enheter med standardoppløsning viser ett ressurssett, mens visningsprogrammet på HD-modellen viser ressursene i
HD-mappen.

HD-ressursene for panorer-og-zoom-bilder, bildesekvenser og lydoverlegg må være dobbelt så store som standardoppløsningsressursene.
Hvis en bildesekvens for eksempel inneholder SD-bilder i 300 x 200, må HD-kildefilene være 600 x 400.
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Hvis du vil bruke egne panoramaressurser for iPad-modeller med standardoppløsning og HD-modeller, oppretter du en HD-mappe som
inneholder HD-bilder med samme navn som bildene med lavere oppløsning.

For videoer og panorer-og-zoom-bilder kan du opprette én enkelt HD-mappe som inneholder flere HD-filer. Hvis for eksempel Links-mappen din
inneholder isbjoern.jpg og video01.mp4, kan du opprette en HD-mappe i Links-mappen som inneholder HD-versjoner av filene isbjoern.jpg og
video01.mp4.

Vær oppmerksom på at folioen blir større hvis du tar med to ressurssett for overleggstyper.

Vi anbefaler at du oppretter to forskjellige ressurssett spesielt for panorerings- og zoombilder.Det er vanligvis ikke nødvendig å opprette egne SD-
og HD-versjoner for andre overleggstyper. Enkelte utgivere oppretter for eksempel kildefiler for bildesekvensoverlegg som er en mellomting mellom
standardoppløsning og HD-oppløsning, for eksempel bilder med en gjeldende ppt på 108. Hvis en HD-video kan spilles av på en iPad med
standardoppløsning, er det ikke nødvendig å opprette en ekstra video med lav oppløsning.

Bygge multigjengivelsesartikler

Holde teksten skarp i rasterlysbildefremvisninger

Beslektede artikler

Colin Fleming utforsker den logiske
begrunnelsen og prosessen for oppretting
av artikler med flere gjengivelser.... Les mer

http://goo.gl/4P6y9

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Bob Levine demonstrerer forskjellen mellom
bruk av vektor- og rasteralternativer i
lysbildefremvisninger.... Les mer

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

av Bob Levine 
http://boblevine.us/

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Mappestruktur for importerte artikler

Til toppen av siden

Opprette mappestruktur for import av flere artikler
Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler

Du kan bruke kommandoen Importer artikkel i Folio Builder-panelet for å importere artikler fra skrivebordet. Ved å følge struktur- og filnavnreglene
når du bestemmer hva som skal tas med i en folio, sikrer du at filene importeres som de skal.

Vil du importere flere artikler samtidig, oppretter du en foliomappe som inneholder flere artikkelmapper. Når du velger Importer flere artikler,
går du til foliomappen som inneholder artikkelundermapper.

Artikkelmapper for folioer med to retninger må inneholde to InDesign-dokumenter. Opprett ett dokument med suffikset _h (for eksempel
artikkel1_h.indd) og ett med suffikset _v (for eksempel artikkel1_v.indd).

Artikkelmapper for folioer med én retning kan bare inneholde én InDesign-fil med suffikset _h eller _v.

Hver artikkelmappe kan inneholde en PNG-fil for innholdsfortegnelsesminiatyrer. Hvis denne filen mangler, genereres bildet for
innholdsfortegnelsen automatisk. Best resultat får du ved å beholde bildeaktivaene i en undermappe for koblinger i stedet for i
artikkelmappen, slik at et PNG-bilde ikke brukes for innholdsfortegnelsen ved en feil.

Structuring Files for DPS (Strukturere filer for DPS)

Opprette mappestruktur for import av flere artikler
Når du lager mappestrukturen, kan du organisere artikkelfilene på flere måter. Filer du kobler til i InDesign, trenger ikke ligge i artikkelmappen. Så
lenge InDesign kan finne dem, kan de ligge i en hvilken som helst mappe.

Bruk enkle fil- og mappenavn. Ikke bruk spesialtegn.

 
Eksempelstruktur for filer 
A. Foliomappe B. Artikkelmapper 

Hvis du importerer flere artikler til en folio med én retning, må du passe på at hver artikkelmappe bare inneholder ett dokument. InDesign-filene
må fremdeles ha suffikset _h eller _v i folioer med én retning. Du kan ikke kombinere artikler med én og to retninger i en folio.

Bob Bringhurst viser gode rutiner for
strukturering av kildefiler til folioer.... Les
mer

http://goo.gl/2N9gb

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Folio med bare vertikale artikler

Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler
Hvis du vil, kan du bruke en tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for å organisere artikler og bruke metadata når du importerer filene. Opprett en
tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for hver artikkel med et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram. Lagre filen sidecar.xml i
rotfoliomappen.

Vær oppmerksom på at ikke alle artikkelegenskaper er tilgjengelige i sidecar.xml-formatet på dette tidspunktet.

Change the Order of Articles with sidecar.xml Generator (Endre rekkefølgen på artikler med sidecar.xml
Generator)

sidecar.xml generator

Johannes Henseler opprettet et verktøy som
genererer en sidecar.xml-fil. Han beskriver
hvordan verktøyet brukes her.... Les mer

http://goo.gl/8bNpO

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Klikk denne koblingen for å gå direkte til
sidecar.xml generator-verktøyet.... Les mer

http://goo.gl/APHme

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Du kan kopiere og lime inn denne teksten i et tekstredigeringsprogram og redigere den:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikkel én</folderName>

<articleTitle>tittel</articleTitle>

<byline>skrevet av</byline>

<kicker>del</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>nøkkelord1, nøkkelord2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>
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Gyldige verdier for <isAd>, <isFlattenedStack> og <isTrustedContent> er “true” og “false.” Verdien <isFlattenedStack> angir om Bare horisontal
dra-bevegelse er slått på, og <isTrustedContent> angir om Tillat tilgang til rettighetsinformasjon er slått på for en HTML-artikkel.

Gyldige verdier for <smoothScrolling> er "always" (alltid), "portrait" (stående), "landscape" (liggende) og "never" (aldri). Standardverdien er "never",
noe som betyr at rullingen tilpasses sidene.

Gyldige <articleAccess>-verdier inkluderer "free," "metered," og "protected".

Du kan bruke enten <byline> eller <author> for Skrevet av-metadataene.

For <section>-oppføringer angir du en tegnstreng, for eksempel "Livsstil". Seksjonsverdier er bare gyldige for versjon 23-folioer og senere.

Rekkefølgen til <entry>-oppføringene bestemmer rekkefølgen til artiklene i prosjektet når du oppretter eller oppdaterer prosjektet. Hvis
mappenavnet til en artikkel ikke vises i tilleggsfilen, flyttes det til etter navnene som vises. Rekkefølgen til objekter i hver <entry> er viktig.

Bruke sidecar.xml til å importere flere artikler

1. Opprett en tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for hver artikkel med et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram.

2. Lagre filen sidecar.xml i rotfoliomappen.

3. Velg en folio i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel på panelmenyen. Velg Importer flere artikler i dialogboksen Importer artikkel,
angi mappen som inneholder filen sidecar.xml, og klikk OK.

Bruke sidecar.xml til å oppdatere artikkelegenskaper
Hvis du vil bruke en tilleggsfil (sidecar.xml) for å oppdatere metadataene i filen eller endre rekkefølgen på artiklene, kan du importere tilleggsfilen
via Folio Builder-panelet.

Denne metoden fungerer bare for folioer som er lastet opp på serveren, ikke for lokale folioer.

1. Opprett eller rediger filen sidecar.xml for folioen. Se Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler.

2. Kopier eller flytt filen sidecar.xml til en egen mappe.

3. Åpne folioen du vil redigere, i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel på panelmenyen.

4. Velg Importer flere artikler, angi mappen der filen sidecar.xml er lagret, og klikk OK.

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>gratis</articleAccess>

<section>seksjonsnavn</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikkel to</folderName>

<articleTitle>artikkel 2</articleTitle>

<byline>skrevet av</byline>

<kicker>del</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>nøkkelord1, nøkkelord2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>målt</articleAccess>

<section>seksjonsnavn</section>

</entry>

</sidecar>
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DPS-støttet funksjonsliste

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Disse tabellene viser hvilke funksjoner som støttes.

= støttes

= støttes ikke

= ikke fullstendig implementert eller delvis støtte

 

Visningsprogramtyper

iPad- og iPhone-visningsprogrammer: Opprette DPS-innhold for iPad og Opprette DPS-innhold for iPhone

Opprinnelig Android-visningsprogram / gammelt Android-visningsprogram: Bygge DPS-apper for Android-visningsprogram

Windows Store-visningsprogram: Bygge DPS-apper for Windows Store

Webvisningsprogram/artikkelvisningsprogram: Bruke sosial deling

Skrivebordsforhåndsvisning (Adobe Content Viewer for skrivebord): Forhåndsvise folioer og artikler

Artikkelfunksjoner

 For øyeblikket vises biblioteket alltid i stående folioer og folioer i dobbel retning åpnet som stående, og kan ikke roteres i opprinnelige Android-
visningsprogrammer.

 HTML-artikler støtter for øyeblikket ikke hyperkoblinger eller trykking for opprinnelige Android-visningsprogrammer for å vise navigasjonslinjer. 

 For opprinnelige Android-visningsprogrammer støttes kniping og zooming i PDF-, PNG- og JPEG-artikkelformater. For alle andre
visningsprogrammer støttes kniping og zooming bare i PDF-artikkelformat.

 PDF-artikler lastes automatisk opp som PNG-bilder for webvisningsprogrammet.

 Sosial deling fungerer bare med apper for flere folioer. Sosial deling støttes i Adobe Content Viewer.

 Bokmerker er ikke aktivert i Adobe Content Viewer eller i apper for én folio.

Visningsprogramfunksjoner

 iPad iPhone Opprinneli
g Android

Windows
Store

Webvisnin
gsprogram

Skrivebord
sforhåndsv

isning
Gammel
Android

Folio med dobbel eller
enkel retning

Bare vannrett sveiping
(fflate artikler)

HTML-artikler   

Knip og zoom-siden

Artikler med jevn rulling

Sosial deling
(webvisningsprogram)

Bokmerker (favoritter)

Aktiveringssoner

Innbinding på høyre
side

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5

6
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g Android

Windows
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sforhåndsv
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Gammel
Android

App for
flere folioer   

App for én
utgave /
Lisens for
én versjon

  

Plattform-
folioer kjøpt
fra appen

  

Plattformab
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Direkte
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(Enterprise)

  

Egendefiner
t HTML-
bibliotek

  

Egendefiner
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navigasjons
linjen og
egendefiner
t butikk
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bibliotekbak
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Progressiv
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Til toppen av siden

 Krever v2-servere for direkte rettigheter (v1 støttes ikke).

 Gjengivelser i opprinnelig Android-visningsprogram støttes for øyeblikket bare for gratisfolioer.

 Bare Mac OS.

Interaktivitetsfunksjoner

 Formatet goto:// støttes ikke i AIR-baserte visningsprogrammer.

 Panoramaoverlegg er avskrevet. Det er ingen planer om å støtte panoramaer i ikke-iOS plattformer.

 Bakgrunnslyd støttes ikke ennå i Windows-visningsprogrammet.
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Oversikt over interaktive overlegg
Bruk Folio Overlays-panelet for å opprette og redigere interaktive objekter. Du åpner Folio Overlays-panelet ved å velge Vindu > Tillegg > Folio
Overlays (InDesign CS5/CS5.5) eller Vindu > Folio Overlays (InDesign CS6).

Hvorfor kalles interaktive objekter for overlegg? Når du oppretter en folio, komprimeres alle ikke-interaktive elementer på en side til ett bilde – PDF,
JPG eller PNG – avhengig av artikkelens bildeformatinnstilling. Hvis du dekker eller monterer noe over interaktive overlegg i dokumentet, vises
overleggene oppå layouten i folioen. Et overlegg kan bare dekkes av et annet overlegg.

 
Det interaktive objektet vises oppå de ikke-interaktive elementene.

Slik oppretter du overlegg

Forskjellige overlegg må opprettes på ulike måter.

Er det snakk om lysbildefremvisninger, hyperkoblinger, lyd og video, panorer-og-zoom-bilder og rullbart innhold, oppretter eller plasserer du
objektene i InDesign-dokumentene og bruker Folio Overlays-panelet til å redigere innstillinger.

Bildesekvenser, panoramaer og webinnholdsoverlegg opprettes ved å tegne en rektangulær plassholderramme eller plassere et bilde som
skal brukes som en plakat. Deretter velger du det aktuelle objektet og bruker Folio Overlays-panelet for å angi kilden og endre innstillinger.

 
Når du velger et objekt med flere tilstander, viser Folio Overlays-panelet innstillinger for lysbildefremvisninger.

Opprettholde kontinuiteten for interaktive objekter

Når du bruker det samme overlegget i både de horisontale og vertikale layoutene, ønsker du at overlegget skal beholde tilstanden når brukeren
roterer den mobile enheten. Hvis for eksempel det tredje lysbildet vises i lysbildefremvisningen, skal dette lysbildet forbli synlig når brukeren
roterer enheten.

For de fleste overlegg kreves ingen handling for å opprettholde kontinuiteten. Bruk de samme kildefilene og overleggsinnstillingene.
Lysbildefremvisninger: Bruk det samme objektnavnet i Objekttilstander-panelet for objektene med flere tilstander i de horisontale og vertikale
layoutene. I tillegg må du passe på at de to layoutene bruker de samme tilstandsnavnene.

Videoinnføring i Folio Overlays-panelet, del 1

Rufus Deuchler viser deg hvordan du
oppretter knapper, hyperkoblinger og
lysbildefremvisninger ved hjelp av Folio

av Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/
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Videoinnføring i Folio Overlays-panelet, del 2

Adobe anbefaler også
Feilsøking av interaktive overlegg

Overlays-panelet.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...
Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Rufus Deuchler viser deg hvordan du
oppretter panoramaer,
webinnholdsoverlegg, bildepanoreringer og
rullbare rammer ved hjelp av Folio Overlays-
panelet.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

av Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Objekter med flere tilstander

Hyperkoblinger

Knapper

Lyd

Video

Flere interaktive overlegg

Animasjon

Bestemte hyperkoblinger

Bestemte knappehandlinger

Andre funksjoner som ikke støttes

InDesign har mange interaktivitetsfunksjoner for eksport til SWF og PDF. Enkelte – men ikke alle – av disse funksjonene støttes i arbeidsflyten for
digital publisering.

Interaktivitetsfunksjoner som støttes

Opprett lysbildefremvisninger ved hjelp av objekter med flere tilstander.

Opprett URL-, e-post- og navto-hyperkoblinger.

Det er bare hendelsen Ved slipp opp som støttes. Du kan bruke flere knappehandlinger. Knappehandlinger spilles av i rekkefølge, ikke
samtidig.
Støttede hyperkoblingshandlinger omfatter Gå til første side, Gå til siste side, Gå til URL-adresse, Lyd, Video og Gå til side.
Lysbildefremvisningshandlinger som støttes, omfatter Gå til tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til neste tilstand.

Plasserte mp3-filer spilles av. Du kan ikke gjenta eller direkteavspille lyd for øyeblikket.

Støttede videofiler (MP4 med h.264-koding) spilles av. Du kan ikke spille av video i løkke for øyeblikket. Hvis du vil spille av video direkte,
bruker du et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel.

Du kan også opprette webinnholdsoverlegg, bildesekvenser, panorer-og-zoom-bilder, panoramaer og rullbare
rammer.

Interaktivitetsfunksjoner som ikke støttes

Animerte objekter adskilles når artikkelen opprettes. En løsning er å eksportere et animert InDesign-dokument i FLA-format og bruke
CreateJS-plug-in-modulen i Flash Professional CS6 for å eksportere en HTML5-fil. Deretter kan du bruke denne HTML5-filen som et
webinnholdsoverlegg. Mange utgivere bruker Adobe Edge for å lage animasjoner.

Tekstanker og Delt mål støttes ikke.

Handlingene Gå til mål, Gå til neste side, Gå til forrige side og Vis/skjul knapper støttes ikke. Hendelsene Ved klikk
og Ved rull over støttes ikke.

Bokmerker, kryssreferanser og sideoverganger støttes ikke.

Adobe anbefaler også
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Kildefiler

Når du oppretter kildeobjektene for overlegg, er det nyttig å forstå hvilke overlegg som er skalert på nytt (komprimert), og hvilke som bare
sendes gjennom under opplasting. Kildeobjektene for lysbildefremvisninger, rullbare rammer og knapper skaleres på nytt som PNG-bilder. Du
kan bruke hvilket som helst bildeformat for disse overleggene.

Kildeobjektene for panoramaer, bildesekvenser, panorere og zoome bilder og lydkontroller skaleres ikke på nytt ved opplasting – de sendes
gjennom. Bruk enten JPEG- eller PNG-bildeformat for disse overleggene. Reduser filstørrelsen ved å bruke JPEG-bilder med middels
komprimering (50–80 % komprimering) som kildefiler. Bruk PNG-bilder bare hvis bildene er gjennomsiktige. Du kan redusere foliostørrelsen
betraktelig ved å komprimere overleggsbilder og videoer.

Hvis artikkelens kildefiler har samme størrelse som folioen, oppretter du kildefilene for panoramaer, bildesekvenser, innebygde videoer,
panorer-og-zoom-bilder eller lydkontroller i riktig størrelse i piksler og med 72 ppt. Hvis kildefilene har en annen størrelse enn folioen, for
eksempel artikler på 1024 x 768 i en folio på 2048 x 1536, kan det være lurt å opprette multioppløsningsartikler i PDF-format som kan vises
både på iOS-enheter med standardoppløsning og HD-enheter. Se Opprette multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter.

I Photoshop og Illustrator er kommandoen Fil > Lagre for Web spesielt nyttig for lagring av bildefiler med en bestemt størrelse i piksler.

Hvis du oppretter overlegg som krever mye minne, kan visningsprogrammet jobbe betydelig tregere når slike overlegg forhåndslastes. Om
mulig bør du fordele overleggene for å unngå at flere overlegg forhåndslastes samtidig. Hvis du for eksempel har to artikler med flettede
overlegg i lysbildefremvisninger, kan det være lurt å plassere en annonse eller en enkel artikkel mellom de to artiklene.
Bruk virkelige navn på overleggene når det er mulig, slik at det er enklere å tolke analysedata. Bruk for eksempel “Twitter-kobling” i stedet for
“Knapp 4” og “Cricket-fremvisning” i stedet for “flertilstandsobjekt 2.”
Hvis du plasserer PDF-filer i lysbildefremvisningstilstander eller innhold i rullbare rammer, bør du bruke ikke-sammenslåtte filer i PDF 1.4-
format eller senere for å unngå hvite linjer. 

Oppsett

For panoramaer, bildesekvenser, lydkontroller og lokale webinnholdsoverlegg oppretter du en egen mappe for overleggsfiler. Bruk Folio
Overlays-panelet for å opprette en kobling til denne mappen. Hvis du vil opprette en folio som bruker forskjellige ressurser for iOS-enheter
med standardoppløsning og HD-enheter, oppretter du en HD-undermappe som inneholder filer med samme navn som
standardoppløsningsressursene. Opprett en kobling til mappen med standardoppløsningsressursene.

Unngå å kjøre interaktive objekter til det utfallende området. Hold interaktive objekter innenfor sidestørrelseområdet.

Tips og retningslinjer

Når du jobber med overlegg, velger du Vindu > Arbeidsområde > Interaktiv (InDesign CS5/CS5.5) eller Vindu > Arbeidsområder > Digital
publisering (InDesign CS6 eller senere) for å gjøre interaktive paneler mer tilgjengelige.

Bruk en konsekvent metode slik at brukere vet hvilke objekter som er interaktive. Du kan for eksempel opprette plakatbilder som bruker
ikoner, for å angi forskjellige typer interaktivitet.

Når du plasserer overleggsfiler i InDesign, avgjør rammestørrelsen hvor du trykker for å aktivere det interaktive innholdet.

Du kan bygge inn overlegg i rullbare rammer og lysbildefremvisninger. Du kan bare bygge inn lysbildefremvisninger i andre
lysbildefremvisninger ved å bruke et triks med forankrede rammer. Se det gratis DPS Tips-programmet hvis du vil vite mer.

I interaktivt innhold er det bare enkle gjennomsiktighetseffekter som ugjennomskinnelighet og multiplisering som støttes. Overgangsmoduser
støttes ikke.

I noen tilfeller vil du at et bilde skal vises over overlegget, for eksempel en maske til en video. Dette gjør du ved å opprette et kunstig
overlegg. Hvis du vil ha eksempler på dette trikset, kan du se det gratis DPS Tips-programmet til Bob Bringhurst eller i Creating Super
Overlays (Opprette superoverlegg) av Johannes Henseler.

Adobe anbefaler også
Feilsøking av interaktive overlegg

Interaktivitetsfunksjoner som støttes
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Overlegg for hyperkoblinger og knapper

Til toppen av siden

Opprette koblinger ved hjelp av Knapper-panelet
Opprette koblinger ved hjelp av Hyperkoblinger-panelet
Opprette koblinger til andre artikler
Opprette relative navto-hyperkoblinger
Opprette navto-hyperkoblinger for HTML-artikler
Opprette goto-koblinger til egendefinerte ikoner
Koble til ressurser i HTML Resources-mappen
Opprette koblinger til eksterne programmer og tjenester
Kontrollere utseendet til hyperkoblinger og lysbildefremvisninger i visningsprogrammet

Du kan bruke Hyperkoblinger- eller Knapper-panelet for å opprette koblinger som hopper til webområder, andre artikler og mye mer. Ikke alle
knappehandlinger og hyperkoblingstyper støttes i folioer.

Hyperkoblingsoverlegg støttes av rullbare rammer og lysbildefremvisninger, men ikke av andre overlegg.

Opprette koblinger ved hjelp av Knapper-panelet
Opprett koblinger til den første eller siste siden i et dokument eller til en annen artikkel med Knapper-panelet.

1. I InDesign oppretter du objektet som skal brukes som knappen.

Hvis du for eksempel vil at knappen skal hoppe til et webområde, oppretter du en tekstramme eller plasserer et bilde.

2. Åpne Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper), velg objektet, og klikk deretter ikonet Konverter objektet til en knapp.

3. Velg Ved slipp opp for Hendelse.

Ved slipp opp er den eneste knappehendelsen som støttes.

4. Klikk plusstegnet ved siden av Handling, og velg en handling som støttes.

 
Knappehandlinger som støttes 
A. Handlinger som støttes for hyperkoblingsknapper B. Handlinger som støttes for knapper for lysbildefremvisning 

Støttede hyperkoblingshandlinger inkluderer Gå til første side, Gå til siste side, Gå til neste side, Gå til forrige side, Gå til URL-adresse, Lyd,
Video og Gå til side. Gå til neste tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til tilstand støttes for lysbildefremvisninger.

Ikke bruk handlingen Gå til mål for å hoppe til en annen artikkel. Du bør i stedet bruke handlingen Gå til URL-adresse og et navto-format.

5. Legg til flere knappehandlinger hvis du vil.

Handlinger utføres i rekkefølge. Eksempel: Hvis den første handlingen spiller av en video og den andre handlingen viser et annet lysbilde,
spilles først videoen av og deretter vises lysbildet.
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Til toppen av siden

URL-adresse

Merk:

E-post

Side

Åpne i folio

Åpne i enhetsnettleser

Merk:

Til toppen av siden

Opprette koblinger ved hjelp av Hyperkoblinger-panelet
Du kan bruke Hyperkoblinger-panelet i InDesign for å legge til hyperkoblinger. Hyperkoblinger er spesielt nyttige for tekst. Hvis du vil bruke en
ramme som en hyperkobling, kan du vurdere å bruke Knapper-panelet i stedet for Hyperkoblinger-panelet. Knapper er mer allsidige, og det er
mindre sannsynlig at de blir brutt.

1. Velg rammen eller teksten du vil bruke som en hyperkobling.

2. Åpne Hyperkoblinger-panelet (Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger).

3. I Hyperkoblinger-panelet velger du Ny hyperkobling fra panelmenyen.

4. Opphev valget av Delt mål.

Ved hjelp av Delt mål kan du navngi hyperkoblinger og bruke dem på nytt, men det er bedre å unngå å bruke dette alternativet i DPS-
arbeidsflyten.

5. På Kobling til-menyen angir du et av følgende alternativer, og deretter klikker du OK:

Når man trykker en URL-hyperkobling, vises en webside (http://), et App Store-program (itms://), et Amazon Appstore-
program (amzn://) eller en annen artikkel (navto://).

Eksempel: http://www.adobe.com

Når du kobler til webområder, skriver du inn hele URL-adressen, inkludert “http://”.

Når du oppretter en kobling til en iTunes-URL-adresse, opphever du valget av Åpne i folio i Folio Overlays-panelet. Hvis ikke vises
feilmeldingen "Kan ikke åpne side" når du trykker på hyperkoblingen. Hvis du bruker et itms://- eller amzn://-format for å koble til et program i
en butikk, må du også deaktivere Åpne i folio.

En navto://-hyperkobling hopper til en annen artikkel eller en annen side i artikkelen. Skriv navto:// fulgt av artikkelnavnet slik det vises i Folio
Builder-panelet. Bruk artikkelnavnverdien, ikke artikkelens tittelverdi. Hvis du vil inkludere et sidetall, legger du til # etterfulgt av et nummer.
Husk imidlertid at den første siden er 0, slik at hvis du legger til #2, hopper du til side 3.

Eksempel: navto://newsarticle

Eksempel: navto://newsarticle#2 (hopper til side 3)

Hvis du trykker på en E-post-hyperkobling, starter E-post-programmet med Til-feltet utfylt.

Hvis du trykker på en Side-hyperkobling, hopper du til en annen side i artikkelen. Ikke bruk dette alternativet for å hoppe til en annen
artikkel.

Tekstanker-hyperkoblingen støttes ikke.

6. Hvis du vil endre hyperkoblingsinnstillinger, velger du hyperkoblingsobjektene, og deretter angir du disse innstillingene i Folio Overlays-
panelet:

Vis innholdet i en webvisning i visningsprogrammet. Fjern merket for dette alternativet når du kobler til URL-adresser for
iTunes, itms:// eller amzn://.

Ikke vis innholdet i visningsprogrammet, men i en nettleser på mobilenheten, for eksempel mobilversjonen av Safari
på iPad. Velg Spør først hvis du vil be om bekreftelse når brukere trykker på koblingen. Dette alternativet er deaktivert hvis Åpne i folio er
valgt.

Innstillingene i Folio Overlays-panelet er ikke tilgjengelige for teksthyperkoblinger. Du kan ikke endre innstillingene for
teksthyperkoblinger. De er satt til Åpne i folio som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter hyperkoblinger, kan du se Create hyperlinks (Opprette hyperkoblinger) i hjelpen for
InDesign CS5/CS5.5.

Opprette koblinger til andre artikler
Folioartikler lagres på en server, så alle koblinger som peker til en InDesign-fil, brytes når de forhåndsvises. Koble til andre artikler ved hjelp av
navto-formatet.

Når du oppretter en knapp eller en hyperkobling, kan du erstatte "http://" med "navto://" i URL-feltet. Deretter angir du navnet til målartikkelen slik
det vises i Folio Builder-panelet. Bruk artikkelnavnverdien, ikke artikkelens tittelverdi. Gyldige navto-formater er navto://[artikkelnavn] og
navto://[artikkelnavn]#n. Du kan angi et sidetall ved å legge til #n. Den første siden i et dokument er 0, slik at hvis du angir #2, hopper du
til side 3.
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Merk:

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Hoppe til HTML-artikkel

 
Hoppe til side 3 i en annen artikkel

Navto-eksempler:

navto://sykling

navto://sykling#2 (hopper til side 3 i artikkelen om sykling)

Hvis du brukte en tidligere versjon av verktøyene for å opprette en navto-kobling med et mappe- eller artikkelnavn som avviker fra navnet
til målartikkelen, er koblingene ødelagt. Du kan reparere navto-koblingene ved å endre navn på artikkelen (navnet, ikke tittelen) eller redigere
navto-koblingene slik at de peker til artikkelnavnet slik det vises i Folio Builder-panelet.

Opprette relative navto-hyperkoblinger
v30-versjonen introduserte nye relative alternativer for artikkel- og sidenavigasjon. Vær oppmerksom på at relative navto-formater støttes bare i
v30 eller senere programmer, men du kan bruke et hvilket som helst folioformat (v20 eller senere). Relative navto-koblinger støttes i iOS- og
Windows Store-visningsprogrammer, men støttes ennå ikke i opprinnelig Android-visningsprogram eller webvisningsprogram.

Du kan bruke forskjellige navto://relative-formater for hoppe til neste, forrige, første eller siste artikkel. En knapp med handlingen
navto://relative/first hopper til den første artikkelen i folioen. Gyldige formater inkluderer first, last, next, previous og current. Du kan også hoppe til
en bestemt artikkel i forhold til plasseringen i folioen, for eksempel som den femte artikkelen.

Eksempel: navto://relative/last (hopper til siste artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/last#last (hopper til siste side i siste artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/4 (hopper til femte artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/4#2 (hopper til tredje side i femte artikkel i folioen)

Det er spesielt nyttig å bruke "gjeldende" format for pagenavigasjon. Du kan bruke #previous, #next, #first, #last, og du kan hoppe til en bestemt
side, for eksempel #3 for å hoppe til side 4 i artikkelen.

Eksempel: navto://relative/current#previous (hopp til forrige side i artikkelen)

Eksempel: navto://relative/current#last (hopper til siste side i artikkelen)

Eksempel: navto://relative/current#3 (hopper til fjerde side i gjeldende artikkel)

I artikler med jevn rulling kan du bruke desimaler eller prosenter for å hoppe til en bestemt posisjon.

Eksempel: navto://myarticle#3.3 (hopper til en bestemt posisjon i artikkel med jevn rulling som viser bunnen av side 4 og toppen av side 5)

Eksempel: navto://myarticle#50% (hopper til midten av artikkelen med jevn rulling)

Hvis du vil utvide disse relative navto-funksjonene, kan du opprette webinnholdsoverlegg eller HTML-artikler som går til lese-API-en. Du kan for
eksempel spørre på folioen for finne ut informasjon, for eksempel hvor mange artikler det er i folioen og hvor mange sider det er i artikkelen. Du
kan deretter vise denne informasjonen eller bruke den på en annen måte i overlegget eller i HTML-artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se Nye API-er og funksjoner i r30 i DPS-utviklingssenter.

Opprette navto-hyperkoblinger for HTML-artikler
Når du oppretter en URL-basert hyperkobling eller knapp, kan du bruke navto://-URL-adressen for å hoppe til en annen artikkel. Navto er spesielt
nyttig hvis du vil hoppe til HTML-artikler.  

Skriv navto:// fulgt av HTML-artikkelnavnet (ikke artikkeltittelen).

Eksempel: navto://newsarticle
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Hoppe til anker i HTML-artikkel

Merk:

Hoppe til en InDesign-artikkel fra en HTML-artikkel

Hoppe fra HTML til HTML

Til toppen av siden

Til toppen av siden

InDesign-kildedokument

HTML-artikkel

Webinnholdsoverlegg

Merk:

Til toppen av siden

Du kan ikke hoppe til en bestemt side i en HTML-artikkel, men du kan hoppe til et anker ved å skrive inn
navto://<mappenavn>#<ankernavn>.

Eksempel: navto://newsarticle#part4

Hvis du vil definere et anker i en HTML-fil, åpner du HTML-filen i et tekstredigeringsprogram. Naviger til teksten du vil bruke som et anker,
og omslutt teksten med en ankerkode, for eksempel "This is Part 4 of the Article" (Dette er Del 4 i artikkelen).

Opprett en hyperkobling fra en HTML-artikkel og til en InDesign-artikkel med navto-
formatet. Eksempel:
<a href="navto://newsarticle">Se nyhetsartikkelen</a>

Du kan også gå til sider i en InDesign-artikkel ved å legge til sidenummeret etter dokumentnavnet. Den første siden i dokumentet er 0, og den
andre siden er 1, og så videre. Eksempel:
<a href="navto://Sykling#3">Gå til side 4 i artikkelen om sykling</a>

Med navto-formatet kan du hoppe fra én HTML-artikkel og til en annen ved hjelp av mappenavnet. Eksempel:
<a href="navto://newsarticle">Se nyhetsartikkelen</a>

Opprette goto-koblinger til egendefinerte ikoner
Du kan opprette knapper som fører til biblioteket, til listen over seksjoner eller til den siste visningen (Tilbake-knapp). Bruk en av disse goto://-
formatene i en knappehandling:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Disse goto://-formatene støttes i det gamle AIR-baserte Android-visningsprogrammet. Bare "library"- og "lastview"-formater støttes i det
opprinnelige Android-visningsprogrammet.

Hvis du har en Enterprise DPS-konto, kan du bruke goto-formatet for å opprette koblinger fra artikler og til HTML-innholdet som er tilknyttet
egendefinerte ikoner. Du kan for eksempel bruke DPS App Builder for å angi egendefinerte ikoner for “Butikk”, “Hjelp” og “Vilkår”. Disse knappene
vises i visningsprogrambiblioteket. Hvis du vil opprette en knapp i en artikkel som åpner HTML-innholdet for noen av disse egendefinerte ikonene,
bruker du dette formatet:

goto://ApplicationViewState/[etikett]

Eksempel: Knappehandlingen goto://ApplicationViewState/Butikk åpner HTML-butikken – akkurat som om du trykket på det
egendefinerte butikkikonet i biblioteket.

Bruk DPS App Builder for å opprette egendefinerte ikoner og angi etiketter. Se Navigasjonsverktøylinje (bare Enterprise).

Koble til ressurser i HTML Resources-mappen
Du kan opprette en hyperkobling eller knapp som viser en lokal HTML-fil, bildefil eller PDF-fil i nettleseren i visningsprogrammet.

1. Legg til en mappe som inneholder den lokale HTML-filen, i HTMLResources-mappen.

Kontroller at HTMLResources-mappen er med i folioen. Se Importere HTMLResources-mappe.

2. Opprett en kobling for å vise HTML-filen i nettleseren i programmet:

I URL-feltet i en hyperkobling eller knapp angir du banen uten http://, navto:// eller andre prefikser. Eksempel:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Angi plasseringen fra en HTML-artikkel. Eksempel:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>See Train Cartoon Gallery</a>

Webinnholdsoverlegg er flettet to nivåer dypere enn en HTML-artikkel. Eksempel:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>See Train Cartoon Gallery</a>

De beste resultatene får du ved å unngå bruk av mellomrom og spesialtegn i navnene på HTML-mappene og -filene dine. Hvis du
bruker et mellomrom i et mappe- eller filnavn, benytter du HTML-koden for mellomromstegnet. Eksempel: Hvis mappen heter “Filer for
tegnefilm”, bruker du “Filer%20for%20tegnefilm”.

Opprette koblinger til eksterne programmer og tjenester
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Merk:

Til toppen av siden

Windows

Mac OS

Du kan opprette en kobling som sender en e-postmelding (mailto:), en tekstmelding (SMS) eller ringer et nummer (tel:) fra en iPhone-artikkel. Du
kan også opprette koblinger som åpner YouTube-programmet eller en sang eller et album fra iTunes. Hvis du vil ha mer informasjon om
formatene du må bruke for iPad, kan du se Apple URL Scheme Reference (Skjemareferanse for Apple-URL).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter avanserte e-postkoblinger (mailto:), kan du se James Lockmans artikkel Sending email
and email attachments from DPS publications (Sende e-post og e-postvedlegg fra DPS-publikasjoner).

Hvis du angir et valgfritt URL-format når du bruker DPS App Builder for å opprette et program, kan du koble til dette programmet fra et annet
program eller når det vises på en webside i Safari for mobil. Se Viewer Details-panelet.

Hver gang du oppretter en kobling til et eksternt program eller en ekstern tjeneste, velger du knappen og velger alternativet Åpne i
enhetsnettleser i Overlegg-panelet.

Kontrollere utseendet til hyperkoblinger og lysbildefremvisninger i visningsprogrammet
Når brukere blar gjennom en folio på den mobile enheten, er de horisontale og vertikale sidene de ser, rasterbilder av hver InDesign-side.
Sideminiatyrene som vises når brukeren trykker på Bla gjennom-knappen eller bruker rullekontrollen nederst i den mobile enheten, er også
rasterbilder. Du kan styre utseendet på hyperkoblingene og lysbildefremvisningene i disse rasterbildene.

Det gjør du ved å opprette en konfigurasjonstekstfil og lagre den i InDesign-programmappen. Denne filen, kalt NativeOverlays.config, lar deg
inkludere eller skjule opprinnelige hyperkoblinger og lysbildefremvisninger.

1. Åpne et tekstredigeringsprogram.

2. Legg til én eller flere av følgende linjer.

("Objekt" refererer til hovedsidene, "Miniatyrer" refererer til Bla gjennom-ikonbildene og "Rullekontroller" refererer til bildene som vises når
brukeren drar rullekontrollen.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState betyr at alle knapper med en Gå til URL-handling viser [Normal]-tilstanden i stedet for [Klikk]-tilstanden.

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState tilbakestiller objektet med flere tilstander til topptilstanden for objektet med flere tilstander i InDesign-
dokumentet. Hvis du skjuler overlegg, tilbakestilles ikke innstillinger.

Hvis ResetHyperlinksToTopState og ResetSlideshowsToTopState ikke er angitt, er standard virkemåte å tilbakestille til topptilstanden for
både lysbildefremvisninger og hyperkoblinger.

Eksempel:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

Hvis du skriver inn et minustegn foran overleggstypen, skjules ikke overleggstypen.

3. Lagre filen med navnet NativeOverlays.config.

4. Flytt filen NativeOverlays.config til InDesign-programmappen ved å bruke en av disse metodene:

Flytt konfigurasjonsfilen til samme nivå som InDesign.exe-filen.

Velg programikonet Adobe InDesign CS5, høyreklikk og velg Show Package Contents (Vis pakkeinnhold). Flytt konfigurasjonsfilen
til mappen Content > MacOS.

Adobe anbefaler også
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Overlegg for lysbildefremvisning

Merk:

Bruk Objekttilstander-panelet til å opprette et sett bilder for en lysbildefremvisning. Hver tilstand, eller hvert lysbilde, kan inneholde flere objekter.
Hvis du for eksempel vil vise en forskjellig tekstramme med hvert bilde, kombinerer du bildet og tekstrammen på den samme tilstanden.

Lysbildefremvisningstilstander støtter alle interaktive overlegg bortsett fra lysbildefremvisninger.

 
Opprette en lysbildefremvisning med Objekttilstander-panelet

Hot Spot Button Workaround (Løsning for fokusknapp)

Bilder i lysbildefremvisninger konverteres til PNG-bilder i folioen.

Du kan for øyeblikket ikke spille av en lysbildefremvisning i fullskjermmodus uten å bruke HTML.

1. I InDesign bruker du Objekttilstander-panelet (Vindu > Interaktiv > Objekttilstander) for å opprette en lysbildefremvisning. (Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Create a multi-state object slide show (Opprette en lysbildefremvisning med et objekt med flere tilstander) i hjelpen
for InDesign CS.)

Når du oppretter et objekt med flere tilstander, setter du inn bilder, justerer dem i en artikkel og konverterer artikkelen til et objekt med flere
tilstander.

2. Angi et objektnavn i Objekttilstander-panelet.

Når objekter med flere tilstander i horisontale og vertikale dokumenter har både samme objektnavn og samme individuelle tilstandsnavn,
opprettholdes lysbildefremvisningens kontinuitet når iPad-en snus. I tillegg blir analyserapporter lettere å forstå hvis du bruker et beskrivende
navn.

For å unngå feil bør du ikke ta med skilletegn eller spesialtegn i objektnavnet eller objekttilstandsnavnet.

3. Opprett navigeringsknapper som blar gjennom tilstandene i objektet med flere tilstander.

Bruk handlingen Gå til tilstand for å referere til et bestemt lysbilde. Bruk handlingene Gå til neste tilstand og Gå til forrige tilstand for å

Handlingen Vis/skjul knapper støttes ikke av
DPS-artikler, så hvordan oppretter du
fokusknapper? Bob Bringhurst viser deg
hvordan du kan gjøre det.... Les mer

http://goo.gl/eMVjF

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise for
Adobe Community Help
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Autoavspilling

Trykk for å spille av / sette på pause

Forsinkelse

Intervall

Spill av _ ganger

Løkke

Stopp på siste bilde

Overgang

Dra for å endre bilde

Stopp ved første/siste bilde

Skjul før avspilling

Spill av baklengs

Eksportformat i PDF-artikler

navigere gjennom lysbilder.

Eksempelknapper-panelet i InDesign inneholder et bibliotek over navigeringsknapper. Hvis du bruker disse eksempelknappene, sletter du
den eksisterende handlingen og erstatter den med handlingen Gå til neste tilstand eller Gå til forrige handling.

4. Hvis du vil at knappeutseendet skal endres når knappen trykkes, klikker du [Klikk] under Utseende, og endrer utseendet.

Hvis en knapp bruker handlingen Gå til tilstand, vises [Klikk]-tilstanden når den angitte tilstanden velges. Knappen [Normal]-tilstand kan for
eksempel ha en svart ramme, og [Klikk]-tilstanden kan ha en rød ramme. Den røde rammen vises når knappen trykkes på iPad. [Berøring]-
tilstanden støttes ikke på mobile enheter.)

5. Hvis du vil endre innstillinger for lysbildefremvisninger, velger du objektet med flere tilstander og angir disse innstillingene i Folio Overlays-
panelet:

Når lysbildefremvisningen er valgt, starter avspillingen når brukere går til siden.

Når denne innstillingen er valgt, kan brukere klikke for å spille av og sette på pause en
lysbildefremvisning som kjøres automatisk. Lysbildefremvisningen tilbakestilles ved dobbeltklikk.

Hvis Autoavspilling er valgt, kan du angi hvor lang tid som skal gå fra siden lastes inn og til lysbildefremvisningen starter. Angi
en verdi mellom 0 og 60 sekunder.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, angir Intervall-verdien hvor lenge hvert lysbilde skal vises.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du angi hvor mange ganger
lysbildefremvisningen skal spilles av. Dette alternativet er nedtonet hvis Løkke er valgt.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Løkke for å spille av lysbildefremvisningen
kontinuerlig til brukeren trykker to ganger på lysbildefremvisningen eller forlater siden.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Stopp ved siste bilde hvis du vil
stoppe lysbildefremvisningen ved det siste bildet i stedet for det første.

Denne innstillingen muliggjør en overtoning til det neste lysbildet. Verdien er 0,5 sekunder som standard. Du kan angi en verdi
mellom 0,125 sekunder og 60 sekunder. Denne verdien gjelder både for lysbildefremvisninger som spilles av automatisk, og for
lysbildefremvisninger som styres manuelt.

Når denne innstillingen er aktivert, kan brukeren dra for å gå fra lysbilde til lysbilde.

Denne innstillingen bestemmer om avspillingen av lysbildefremvisningen stopper eller fortsetter når det siste
lysbildet nås fremover, eller det første lysbildet nås bakover. Dette alternativet påvirker bare dra-navigering.

Hvis denne innstillingen er valgt, er lysbildefremvisningen skjult til brukeren trykker på en knapp for å vise et lysbilde.

Når denne innstillingen er aktivert, spilles bilder av i reversert rekkefølge.

Hvis lysbildefremvisningen din vises i en artikkel som bruker PDF-formatet, kan du velge Bitmap
(Punktgrafikkformat) eller Vector (Vektorformat). Det er spesielt lurt å velge vektorformat når du oppretter én enkelt folio for både iPad- eller
iPhone-enheter med standardoppløsning og HD-enheter. Vektoralternativet gir skarpere tekst når folioen vises på en iOS-enhet med HD-
oppløsning, men det tar litt tid å laste den inn. De beste resultatene får du ved å bruke vektorformat for lysbildefremvisninger med mye tekst
og rasterformat for bildebaserte lysbildefremvisninger eller når du oppretter egne gjengivelser for iOS-enheter med standardoppløsning og
HD-oppløsning. Lysbildefremvisninger i rasterformat samples på nytt til opptil 72 ppt.
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Når du kopierer objektet med flere tilstander til et annet dokument, får objektet nytt navn. Eksempel: “sjøsnegler” blir “sjøsnegler2”. For å
opprettholde kontinuiteten når enheten snus, må du kontrollere at objektnavnene i de horisontale og vertikale dokumentene er identiske. Unngå
mellomrom til slutt i objektnavnet. I tillegg bør de tilsvarende tilstandsnavnene i hver layout være identiske.

Adobe anbefaler også
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Bildesekvens

Vis første bilde først

Autoavspilling

Trykk for å spille av / sette på pause

Forsinkelse

Hastighet

Spill av _ ganger

Løkke

Stopp på siste bilde

Bildesekvensoverlegget viser en serie bilder. Med overlegget kan du for eksempel rotere et objekt 360 grader på mobilenheten.

Bruk png- eller jpg-bildefiler som har samme rotnavn med stigende suffikser, for eksempel Tower001.jpg, Tower002.jpg og så videre. Sørg
for at bildedimensjonene samsvarer nøyaktig med visningsområdet på den mobile enheten, for eksempel 500 x 400 piksler i 72 ppt.

Bruk minst 30 bilder for å få en jevn 360-graders rotering. Bruker du for mange bilder, kan filen bli unødvendig stor. For å redusere
filstørrelsen bruker du JPEG-bilder som er komprimert med 50–80 %. Bruk PNG-filer bare når du vil bruke gjennomsiktighet.

Ikke bruk en plakat (eller vis det første bildet) med gjennomsiktige bildesekvenser. Hvis kildeobjektene dine omfatter gjennomsiktige PNG-
bilder, vises fortsatt plakaten du angir, under bildesekvensen. Én løsning på dette problemet er å opprette et objekt med to tilstander der
plakaten er en knapp i den første tilstanden som kobler til bildesekvensen i den andre tilstanden.

 
Opprette et sett med bilder som skal brukes i en bildesekvens

Du kan bruke flere ulike metoder for å opprette bilder av et 3D-objekt. Du kan for eksempel bruke Adobe Photoshop® Extended til å eksportere
en bildesekvens av et 3D-objekt. Du kan bruke Adobe Flash® Professional eller Adobe After Effects® til å eksportere rammer fra en animasjon
eller video. Du kan også bruke et 3D-redigeringsprogram til å generere bilder av en 3D-modell.

1. Opprett kildeobjektene for bildesekvensobjektet, og plasser dem i en mappe.

2. Gjør ett av følgende:

Dra for å opprette en plassholderramme ved hjelp av rektangelet eller rektangelrammen.

Plasser et bilde som skal være plakaten for bildesekvensen. Du kan hindre forskyvning ved å bruke et plakatbilde av samme størrelse
som bildesekvensbildene. (Hvis du bruker et plakatbilde, kan du trykke to ganger på bildet i visningsprogrammet for å skjule
bildesekvensen og vise plakaten.)

3. Velg plassholderobjektet, åpne Folio Overlays-panelet og velg Bildesekvens.

4. Klikk på mappeikonet Last inn bilder i Folio Overlays-panelet, bla deg frem til mappen med bildene og klikk på Åpne.

5. Tilpass om nødvendig rammen og innholdet til størrelsen på layouten.

6. Angi disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

Hvis dette alternativet er valgt, brukes det første bildet som plakaten. Fjern merket for dette alternativet hvis
bildesekvensen består av gjennomsiktige PNG-filer. Hvis Spill av baklengs er valgt, brukes det siste bildet som plakaten.

Hvis dette alternativet er valgt, spilles bildesekvensen av når brukerne går til siden eller tilstanden som sekvensen vises på.

Når denne innstillingen er valgt, kan brukere trykke for å spille av og sette bildesekvensen på pause.
Objektet tilbakestilles ved dobbeltklikk.

Hvis Autoavspilling er valgt, kan du angi hvor lang tid som skal gå fra siden lastes inn og til bildesekvensen starter. Angi en
verdi mellom 0 og 60 sekunder.

Endre hastigheten på objektets fremdrift i bilder per sekund. Minimumsverdien er 1 (1 bilde per sekund) og maksimumsverdien
er 30.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du angi hvor mange ganger bildesekvensen
skal spilles av. Dette alternativet er nedtonet hvis Løkke er valgt.

Hvis enten Spill av ved sideinnlasting eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du velge Løkke for å spille av
bildesekvensen kontinuerlig. Hvis du dobbeltklikker lysbildefremvisningen eller går til neste side, stopper sekvensen.

Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Stopp ved siste bilde hvis du vil
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Dra for å endre bilde

Stopp ved første/siste bilde

Spill av baklengs

stoppe sekvensen ved det siste bildet i stedet for det første.

Når denne innstillingen er aktivert, kan brukeren dra for å gå fremover eller bakover i bildene.

Hvis Dra for å endre bilde ikke er valgt, kan du velge Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause for å gjøre bildesekvensen
interaktiv.

Du kan bestemme om avspillingen av objektet skal stoppe eller fortsette når det siste bildet nås fremover,
eller det første bildet nås bakover. Dette alternativet påvirker bare dra-navigering.

Når denne innstillingen er aktivert, spilles bildene i bildesekvensen av i omvendt rekkefølge.

Adobe anbefaler også
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Panorama
Panorama-overlegget gir en illusjon av at du ser et bilde fra innsiden og ut. Du kan for eksempel opprette en panoramaeffekt som lar brukere se
innsiden av en cockpit i et fly. De kan rotere visningen 360 grader og zoome inn på instrumentpanelene.

Nøkkelen til å opprette et panorama er å få de nødvendige bildene. Skal du opprette en panoramaeffekt, trenger du et sett med seks bilder. Disse
bildene utgjør de seks innvendige sidene i en terning. Hvis du begynner med et fullstendig panoramabilde, konverterer du det til seks kubebilder
basert på dette bildet.

PTgui (http://www.ptgui.com) er et nyttig verktøy for å opprette panoramabilder. WRwave-webområdet (http://www.vrwave.com) inneholder nyttig
informasjon for fotografering av panoramabilder.

 
Opprette et panorama 
A. Originalt panoramabilde B. Panoramabilde konvertert til de seks indre sidene i en kube C. Panorama på iPad 

Hvis du begynner med et horisontalt kryssbilde, kan du bruke Photoshop eller et skjerminnspillingsverktøy til å opprette de seks nødvendige
bildene.

 
Følg dette mønsteret hvis du vil dele et panoramisk kryssbilde inn i separate bilder.

Opprette panoramaressurser

Bob Bringhurst viser hvordan du oppretter av Bob Bringhurst 
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Bruk første bilde som plakat

Utgangszoom

Vertikal og Horisontal

Synsfelt

Begrens vertikal panorering

Begrens horisontal panorering

Merk:

Opprette en panoramavideo

1. Opprett kildeobjektene for panoramaet, og plasser dem i en mappe.

Bruk JPEG-bilder lagret i 72 ppt for å få best resultater. Bilder med høy oppløsning gjør at kunder kan zoome klarere inn, men krever en
større fil.

2. Gjør ett av følgende:

Dra for å opprette en plassholderramme ved hjelp av rektangelet eller rektangelrammen.

Plasser et bilde som fungerer som en plakat for panoramaet.

3. Velg plassholderobjektet, åpne Folio Overlays-panelet og velg Panorama.

4. Klikk objektmappeikonet i Folio Overlays-panelet, bla deg frem til mappen med de seks bildene og klikk Åpne.

5. Tilpass om nødvendig rammen og innholdet til størrelsen på layouten.

6. Angi disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

Velger du denne innstillingen, brukes det første panoramabildet som plakaten. Velg dette bildet hvis du ikke
har opprettet et annet bilde du vil bruke som plakaten.

Angi en verdi for å bestemme forstørrelsen av det første bildet. Bruk en verdi mellom innstillingene for minste og største
synsfelt, som er 30 og 80 som standard.

Angi verdier for å bestemme hvilken del av panoramaet som vises først. Angi en verdi mellom -90 (vinklet helt opp)
og 90 (vinklet helt ned) for Vertikal. Angi en verdi mellom -180 (rotert helt mot venstre) og 180 (rotert helt mot høyre) for Horisontal.

Hvis du vil hindre brukerne i å zoome inn eller ut forbi et gitt punkt, angir du minimums- og maksimumsverdier.

Hvis du vil begrense den vertikale panoreringen (maksimalt vinklet to tredjedeler mot toppen), velger du
Begrens vertikal panorering og angir -60. Angi 60 hvis du bare vil tillate vinkling to tredjedeler mot bunnen. Vil du hindre vertikal panorering,
angir du en lav verdi, for eksempel -1.

Hvis du vil tillate panorering bare to tredjedeler mot venstre og høyre, velger du Begrens horisontal
panorering og angir -120 for venstre og 120 for høyre.

Endre innstillingene og klikk Forhåndsvisning for å se effekten av de ulike panoramainnstillingene.

Adobe anbefaler også

de seks kubiske bildene som er nødvendige
for å legge til et panoramaoverlegg.... Les
mer

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...

http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

I denne Lynda.com-videoen forklarer James
Fritz hvordan du oppretter og forhåndsviser
et panorama.... Les mer

http://goo.gl/ed5W0

av James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Lydoverlegg

URL-adresse eller fil

Lydkontrollerfiler

Støttede lydfiler som plasseres i InDesign, spilles av når du trykker på dem i visningsprogrammet. Hvis du vil spille av lyd i et DPS-
visningsprogram på en enhet, bruker du MP3-filer. Lydfiler med AAC/MP4-koding støttes også for folioer som bare kan vises i
webvisningsprogrammer.

Du kan angi at en lydfil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med lydhandlinger. Du kan
simulere et kontrollerskall ved å opprette en enkel effekt som veksler mellom en avspillings- og pauseknapp. Du kan også opprette en mer
avansert effekt som viser lydfremdriften.

Du kan angi at en URL-adresse skal strømme lydfiler fra et http:-nettsted. 

Beste praksis for lydfiler
Du kan angi at en lydfil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med lydhandlingen.
Alternativene Spill av, Pause og Stopp støttes. Fortsett og Stopp alt støttes ikke.
Du kan angi at en URL-adresse skal strømme lydfiler bare fra et http:-nettsted. 
Avspillingen av lydklipp stopper når brukere går til en annen artikkel, mens de fortsatt spilles av når brukere går til en ny side i artikkelen.
Hvis du vil stoppe lydklippet (eller videoen) når du blar til en ny side, kan du spille av en dummy-mediefil automatisk for å omgå problemet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Johannes Henselers artikkel Stoppe en video når du går til neste side i en artikkel.

Opprette lydoverlegg

1. Velg Fil > Plasser, og plasser MP3-lydfilen i dokumentet.

2. Velg det plasserte objektet, åpne Media-panelet (Vindu > Interaktiv > Media), og angi om ønskelig en plakat.

Du kan også opprette et plakatbilde enkelt ved å plassere et ikke-aktivt objekt (for eksempel en gjennomsiktig avspillingsknapp) over
lydobjektet.

3. Velg lydobjektet og angi ett av følgende alternativer i panelet Foliooverlegg.

 

Angi en URL-adresse for å strømme et lydklipp, eller klikk på mappen og angi en lydfil hvis du ikke allerede har
plassert den ved hjelp av Fil > Plasser. Når du angir en URL-adresse for strømming, støttes alle alternativene i overlegget, inkludert
Autoavspilling og Kontrollerfiler.

Strømming av lyd støtter URL-adresser for http, ikke https.

Hvis du både plasserer en lydfil og angir en URL-adresse for strømming, har den første handlingen forrang. Hvis du for eksempel først angir
en URL-adresse og deretter plasserer et lydklipp, bruker overleggene URL-adressen og ikke den innebygde lyden.

Klikk mappeikonet, og angi mappen som inneholder avspillings- og pauseknappene for lydfiler.

Hvis du vil vise et kontrollerskall med avspillings- og pauseknapper mens lydklippet spilles av, oppretter du et sett .png-filer i en mappe.
Hvert av disse bildene må enten ha et _pause- eller _play-suffiks. Du kan opprette ett par med _play og _pause-knapper, eller du kan
opprette flere _play og _pause-knapper som representerer progressive tilstander for en statuslinje.
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Vis første bilde først (bare InDesign CS5.5 eller nyere)

Autoavspilling

Play In Background Across Folio (Spill av i bakgrunnen i folioen)

Trykk for å vise kontroller (bare iOS)

AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png
AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png
AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png

I dette eksemplet vises knappen AudioAsset003_play.png når lyden er spilt halvveis. Knappen AudioAsset003_pause vises når du klikker for
å sette avspillingen på pause.

Hvis dette alternativet er valgt, viser lydrammen den første _play.png-filen i den
angitte objektmappen for lydkontroller, og rammen endrer størrelse etter behov.

I InDesign CS5 angir du plakatbildet, og deretter endrer du størrelsen på rammen og plakatbildet manuelt.

Velg dette alternativet for å spille av lydfilen når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på et
gitt antall sekunder. Autoavspilling støttes ikke av visningsprogrammer for Android.

Velg dette alternativet for å spille av lydfilen i bakgrunnen mens
brukere blar gjennom artikler. Brukere kan sette lydklippet på pause eller fortsette avspillingen ved å trykke lydikonet i det øverste
navigasjonsfeltet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på iPad eller iPhone.

Hvis dette alternativet er valgt, vises en kontrollerlinje med pause- og avspillingskontroller hvis man
trykker den innebygde videoen mens den spilles av. Hvis dette alternativet ikke er valgt, settes videoen på pause og startes på nytt hvis
man trykker den.

Adobe anbefaler også
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Webinnholdsoverlegg

  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Autoavspilling

Gjennomsiktig bakgrunn

Tillat brukerinteraksjon

Tilpass innhold til størrelse

Tillat tilgang til rettighetsinformasjon

Ved hjelp av et webinnholdsoverlegg kan du vise en webside inne i et visningsområde. Brukere kan se websideinnholdet i visningsområdet uten å
måtte vise en egen nettleser i programmet. Du kan angi en URL-adresse eller en lokal HTML-fil. Vær oppmerksom på disse problemene:

Hvis du angir en lokal HTML-fil, kontrollerer du at .html-filen og tilknyttede filer og mapper vises i den samme mappen. Når innholdet i
artikkelen er opprettet, blir alle filene i den samme mappen som HTML-filen lastet opp, så du bør begrense denne HTML-mappen til bare
nødvendige aktiva. Hvis du for eksempel legger til HTML-filen i Dokumenter-mappen, blir alle filer og undermapper i Dokumenter-mappen
lastet opp.
For eventuelle URL-adresser som blir omdirigert automatisk til en mobil URL-adresse, angir du den mobile URL-adressen (for eksempel
http://mobile.twitter.com/), ikke den opprinnelige URL-adressen (for eksempel http://twitter.com).
Hvis du angir en HTML-animasjon for et webinnholdsoverlegg, må du sette overlegget til Autoavspilling med en svært liten forsinkelse (for
eksempel 0,125 sekunder) for å sikre at animasjonen spilles av på riktig måte. Hvis du angir en forsinkelse, hindrer du at overlegget spilles
automatisk når siden lastes inn i minnet på forhånd.
I InDesign CS6 eller senere kan du bruke kommandoen Sett inn HTML til å sette inn innebyggingskoden for et YouTube-klipp. Det beste
resultatet får du ved å redigere den YouTube-innebygde koden til å ta med "src=https://www.youtube.com" i stedet for
"src=//www.youtube.com". Sett overlegget til Autoavspilling, og legg til et plakatbilde foran overlegget.  

Slik oppretter du et webinnholdsoverlegg:

1. Gjør ett av følgende:

Bruk rektangel- eller rektangelrammeverktøyet, og dra for å opprette rammen som skal vise webinnholdet.

Monter et bilde som skal være plakat for webinnholdet.

2. Velg rammen, og velg Webinnhold i Folio Overlays-panelet.

3. Gjør ett av følgende:

For å angi en URL-adresse skriver du inn eller limer inn URL-adressen i Objekter-feltet. Skriv inn hele URL-adressen, inkludert "http://."

Hvis du vil bruke lokale HTML-filer, klikker du mappeikonet og angir den lokale HTML-filen. HTML-filen (for eksempel index.html) skal
vises i en mappe som inneholder eventuelle bilder eller skripter som er brukt i HTML-filen.

4. Angi ett av følgende alternativer:

Velg dette alternativet for å laste inn websiden når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på
et gitt antall sekunder. Hvis mål-HTML-en er en animasjon som spilles av, angir du en svært kort forsinkelse.

Hvis dette alternativet er valgt, beholdes den gjennomsiktige bakgrunnen på en webside. Brukere kan se
gjennom gjennomsiktigheten og vise DPS-innholdet i bakgrunnen. Hvis dette alternativet ikke er valgt, brukes webinnholdsbakgrunnen.

Hvis dette alternativet er valgt, kan brukere kommunisere med websiden. De kan for eksempel trykke på en
hyperkobling for å hoppe til en annen webside.

Hvis dette alternativet er valgt, tilpasses websiden til størrelsen som er angitt i overleggsfilen. Hvis dette
alternativet ikke er valgt, vises websiden i samme størrelse som i nettleseren på enheten, og HTML-siden kan beskjæres.

Du kan opprette et webinnholdsoverlegg som refererer til lese-API-en for funksjoner, for eksempel
kamera-API, geolokasjons-API, digitale inntrengere og kalendere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke HTML og JavaScript for å
utvide DPS.

I tillegg til å velge dette alternativet for overlegget legger du til et egendefinert JavaScript-API i HTML-koden din.

Du kan også opprette denne typen betinget HTML-innhold for en HTML-artikkel i stedet for et webinnholdsoverlegg. Hvis du vil ha en
HTML-artikkel, velger du alternativet Gi tilgang til rettighetsinformasjon i Folio Producer Editor.

Adobe anbefaler også
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Panorer og zoom-overlegg
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Du kan vise et stort bilde i et lite område og tillate brukeren å panorere og zoome bildet innenfor dette området.

1. Plasser et JPEG- eller PNG-bilde.

2. Ved hjelp av utvalgsverktøyet drar du markeringshåndtaket for å beskjære rammen uten å endre størrelse på bildet. Gi rammen samme
størrelse som visningsområdet. Plasser bildet innenfor rammen for å bestemme startvisningsområdet.

Pass på at beholderrammen er mindre enn bildet. Hvis bredden eller høyden på rammen og bildet har samme størrelse, behandles objektet
som rullbart innhold.

Hvis du vil legge til en plakat i overlegget Panorer og zoom, oppretter du en ramme med samme dimensjoner som bildepanoreringen, og
plasserer den over overlegget Panorer og zoom. Når brukeren trykker på plakaten, aktiveres bildepanoreringen, og plakaten skjules. Når
brukeren dobbeltklikker på bildepanoreringen, vises plakaten på nytt.

3. Hvis du vil endre forstørrelsen på startvisningen, bruker du segmentmarkøren til å velge bildet (ikke rammen) og skalerer bildet.

Du kan endre bildestørrelsen til 100 % eller lavere. Maksimal skalering er 100 %.

4. Velg bilderammen, og åpne Folio Overlays-panelet. Klikk på kategorien Panorer og zoom, og velg deretter På.

Hvis du vil at en hel side i en artikkel skal kunne knipes og zoomes, oppretter du en artikkel med PDF-bildeformat. Se Aktivere kniping og zooming
for artikler.

Gode råd om panorer og zoom

Merk følgende:

Visningsområdet må være rektangulært for øyeblikket.

Bruk JPEG-bilder for å få de beste resultatene.

Hvis du oppretter et panorer-og-zoom-overlegg som er større enn 2000 x 2000 piksler i 72 ppt, må du teste det grundig på den mobile
enheten. Store bilder øker filstørrelsen og kan føre til minneproblemer på mobile enheter.

En god regel er at du passer på at bildet har nøyaktig den størrelsen du vil bruke. Hvis du for eksempel vil panorere et bilde på 1024 x 1024
piksler i et visningsområde på 200 x 200 piksler, oppretter du et bilde på 1024 x 1024 piksler i 72 ppt. Hvis du imidlertid bruker
kildedokumenter på 1024 x 768 piksler i en folio på 2048 x 1536 piksler, kan bruk av bilder med 72 ppt føre til forskjellige visningsresultater
på forskjellige iPad-modeller. For å unngå dette kan du opprette en HD-versjon av bildet i en HD-undermappe. Se Opprette
multigjengivelsesartikler i PDF-format for iOS-enheter.

Funksjonen for panorer og zoom er ikke beregnet på bruk med gjennomsiktige bilder. Når en side med en bildepanorering lastes inn, vises
plakaten, og det faktiske overlegget er usynlig inntil det trykkes. Når brukere dobbelttrykker på overlegget, forsvinner det, og plakaten vises.
Hvis bildepanoreringen inneholder gjennomsiktighet, er plakaten gjennomsiktig og ser ut som et duplisert bilde. Én løsning på dette
problemet er å opprette et objekt med to tilstander der plakaten er en knapp i den første tilstanden som kobler til panorer-og-zoom-bildet i
den andre tilstanden.

Adobe anbefaler også
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Rullbare rammeoverlegg

Merk:

Rulleretning

Rulleindikatorer

Startposisjon for innhold

Eksportformat i PDF-artikler

Merk:

Du kan opprette en rullbar ramme som lar brukere rulle for å vise mer innhold. Du kan for eksempel opprette en matside med en liste over
ingredienser og et sett instruksjoner. I stedet for å gå videre til neste side for å se det fullstendige settet med ingredienser eller instruksjoner, kan
brukere dra for å rulle.

Som standard er startvisningen for rullbart innhold oppe i venstre hjørne av beholderrammen. Du endrer imidlertid startvisningen slik at den
baseres på plasseringen av innholdsrammen.

Du kan legge til alle interaktive overlegg i rullbare rammer (se Bygge inn interaktive overlegg). Den tidligere metoden der rullbare rammer ble
opprettet ved hjelp av lag, støttes ikke lenger.

1. Hvis du vil lage en ramme som ruller vertikalt, oppretter du en innholdsramme og en beholderramme.

Innholdsrammen kan være en tekstramme, et bilde eller en gruppe med objekter.

Du kan legge til alle typer interaktive objekter i innholdsrammen, unntatt lysbildefremvisninger. Legg de interaktive objektivene til i
tekstrammen som forankrede objekter, eller grupper interaktive objekter med andre objekter.

2. Flytt innholdsrammen til startvisningsområdet i forhold til beholderrammen.

Hvis du bruker standardinnstillingene, justeres innholdsrammen med det venstre hjørnet oppe til venstre i beholderrammen. Du kan
imidlertid bruke dokumentplasseringen for innholdsrammen til å fastsette startvisningen.

3. Velg innholdsrammen, og velg Rediger > Klipp ut.

Hvis du vil unngå uønskede resultater, bør du kontrollere at innholdet vises i området for sidelayouten, ikke på montasjebordet.

4. Velg beholderrammen, og velg Rediger > Lim inn i.

Når du limer inn innholdsrammen i beholderrammen, fjernes handlingen for alle knapper som har en tilstandshandling for objekter
med flere tilstander. Velg knappen og legg til handlingen på nytt. (Valgknappene på verktøylinjen er spesielt egnet til å velge skjulte
knapper. Lag-panelet kan også brukes til å velge flettede objekter.)

5. Kontroller at beholderrammen fremdeles er valgt, og åpne Folio Overlays-panelet. Klikk på kategorien Rullbare rammer, og angi disse
alternativene.

Velg Automatisk for å bestemme rulleretningen basert på høyden og bredden for beholderrammen og innholdsrammen. Hvis
rammenes høyde er lik, men bredden forskjellig, ruller innholdet bare horisontalt. Hvis du vil være sikker på at innholdet bare ruller i én
retning selv om beholderrammen er smalere og kortere enn innholdsrammen, velger du Horisontal eller Vertikal. Hvis du velger alternativet
Horisontalt og vertikalt, skjer det samme som når du velger Automatisk.

Velg Skjul hvis du ikke vil at rullefeltene skal vises når du ruller.

Velg Øvre venstre for å justere innholdsrammen med det øvre venstre hjørnet i beholderrammen som
startvisningen. Velg Use Document Position (Bruk dokumentposisjon) for å bruke innholdsrammens plassering som startvisning.

Hvis den rullbare rammen din vises i en artikkel som bruker PDF-formatet, kan du velge punktgrafikkformat
eller vektorformat. Det er spesielt lurt å velge vektorformat når du oppretter én enkelt folio for både iPad- eller iPhone-enheter med
standardoppløsning og HD-enheter. Vektoralternativet gir skarpere tekst når folioen vises på en iOS-enhet med HD-oppløsning, men det tar
litt tid å laste den inn. De beste resultatene får du ved å bruke vektorformat for rullbare rammer med mye tekst og rasterformat for
bildebaserte rullbare rammer eller når du oppretter egne gjengivelser for iOS-enheter med standardoppløsning og HD-oppløsning. Når du
velger Raster, oppdateres innholdet i den rullbare rammen i maksimalt 72 ppi.

Se det gratis DPS Tips-programmet for å se eksempler på rullbare rammer, flettede rullbare rammer og effekter for uttrekkbare kategorier.

Avanserte rullbare rammer

Se hvordan Johannes brukte rullbare
rammer til å skape en uttoningseffekt.... Les
mer

http://goo.gl/qbWE4

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Rullende innhold

Opprette rullende trekkfaner

Opprette rullende lysbildefremvisninger

Adobe anbefaler også
Oversikt over interaktive overlegg

Colins video viser hvor enkel den nye
rulleinnholdsteknikken er, og at rulleinnhold
nå kan omfatte hyperkoblinger og
knapper.... Les mer

http://goo.gl/A7WsB

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Colins video viser hvordan du bruker
rullbare rammer til å opprette trekkfaner
eller -brett.... Les mer

http://goo.gl/3Oywd

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Terry viser hvordan du oppretter rullende
lysbildefremvisninger som kan inneholde
bilder, tekst og til og med filmer.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

av Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Flette interaktive overlegg
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Lysbildefremvisning

Rullbare rammer

Du kan bygge inn interaktive overlegg i rullbare rammer eller lysbildefremvisninger (objekter med flere tilstander). Du kan imidlertid ikke bygge inn
et objekt med flere tilstander i rullbare rammer eller en annen lysbildefremvisning.

Overlegg kan legges til i en lysbildefremvisningstilstand på flere forskjellige måter. Du kan velge en tilstand og deretter Lim
inn. Du kan justere overlegget med objektet med flere tilstander, velge begge og deretter velge enten å lime objektet inn i den valgte tilstanden
eller å opprette en ny tilstand. Du kan også gruppere overlegget med andre objekter, justere gruppen med enda flere objekter og deretter opprette
objektet med flere tilstander.

Opprett det interaktive overlegget, for eksempel en bildesekvens eller en knapp. Du kan deretter enten gruppere
overleggsobjektet med andre objekter i innholdsrammen eller lime overlegget inn i tekst for å opprette et forankret objekt. Deretter limer du inn
innholdsrammen i beholderrammen og velger Bare panorer i Folio Overlays-panelet.

Legg merke til følgende retningslinjer:

Du kan legge til knapper i en rullbar ramme som endrer tilstand under en lysbildefremvisning. Når du limer inn knappen i innholdsrammen,
fjernes den tilstandsbaserte knappehandlingen. Velg knappen igjen, og opprett deretter handlingen på nytt. Hvis knappen er skjult, velger du
objektet ved hjelp av ikonene for valg av innhold og valg av neste på kontrollinjen.

En handling må utløse én eller flere av tilstandene som skal endres, for at et objekt med flere tilstander skal bli en interaktiv
lysbildefremvisning. I motsatt fall er det bare den gjeldende tilstanden som vises i visningsprogrammet. Hvis du vil gjøre objektet med flere
tilstander om til en lysbildefremvisning, kan du for eksempel velge alternativet Autoavspilling i Folio Overlays-panelet. Du kan også opprette
en knapp som har en tilstandshandling for objekter med flere tilstander. En knapp i en tilstand gjør imidlertid ikke et objekt med flere
tilstander interaktivt. Hvis du vil bytte lysbilder bare ved hjelp av knapper i objektet med flere tilstander, oppretter du en usynlig “falsk” knapp
utenfor objektet med flere tilstander for å gjøre det interaktivt.

Vil du opprette en fokuseffekt, kombinerer du en knapp med et objekt med to tilstander, der den ene tilstanden er tom. Å trykke på en knapp
kan for eksempel utløse en bildesekvens eller et webinnholdsoverlegg.

Hvis du vil ha flere eksempler på innebygde overlegg, inkludert nesting av lysbildefremvisninger i andre lysbildefremvisninger, kan du se
Avanserte overlegg i programmet DPS-tips.

Adobe anbefaler også
Beste praksis for oppretting av overlegg
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Videooverlegg
Støttede videofiler som plasseres i InDesign, spilles av når du trykker på dem i visningsprogrammet. Bruk et format som er kompatibelt med Apple
iTunes, for eksempel en videofil i MP4-format med h.264-koding. Når du oppretter en video, bruk Grunnlinjeprofil for optimal kompatibilitet med
Android-enheter. Bruk MP4-filer i stedet for MOV-filer, som ikke støttes i webvisningsprogrammet. Hvis videoen din ikke spiles av på riktig måte i
visningsprogrammet, kan du kode videoen på nytt til .mp4 h.264 ved hjelp av Adobe Media Encoder eller et tredjepartsverktøy som Handbrake.

Beste praksis for videofiler
For iOS-visningsprogrammer kan du spille av innebygde videoer eller videoer i fullskjermmodus. I Android-visningsprogrammer kan du spille
av videoer bare i fullskjermmodus.
Du kan angi at en videofil skal spilles av når brukere trykker i visningsområdet, eller ved å opprette egne knapper med videohandlingen.
Alternativene Spill av, Pause og Stopp støttes. Fortsett og Stopp alt støttes ikke.
Du får best resultater med innebygde videoer ved å lage en film med riktige dimensjoner, for eksempel 400 x 300 piksler. Det kan være lurt å
angi en bredde på 1024 piksler for fullskjermfilmer. Maksimal videostørrelse for iPad-enheter med HD-oppløsning er 1920 x 1080, men en så
stor video gjør folioen større. Noen utgivere anbefaler 10 til 12 MB per minutt med film for å få en god balanse mellom filstørrelse og kvalitet.
Enkelte utgivere bruker Adobe Media Encoder eller et tredjepartsprogram som HandBrake for å redusere videostørrelsen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Keith Gilberts artikkel Komprimere videoer for bruk i DPS.
Du kan angi at en URL-adresse skal strømme videofiler bare fra et http:-nettsted.  Hvis du vil strømme video ved hjelp av et https:-nettsted,
for eksempel YouTube eller Vimeo, oppretter du et webinnholdsoverlegg. I InDesign CS6 eller senere kan du bruke kommandoen Sett inn
HTML til å sette inn innebyggingskoden for et YouTube-klipp. Kontroller at den innebygde koden inkluderer prefikset http://, for eksempel
src="http://www.youtube.com/..." Du får best resultater ved å sette overlegget til Autoavspilling og legge til et plakatbilde over overlegget.
Hvis du vil ha eksempler og instruksjoner, kan du se problemet med avanserte overlegg i gratisprogrammet DPS Tips.
Avspillingen av videoer stopper når brukere går til en annen artikkel, mens de fortsatt spilles av når brukere går til en annen side i artikkelen.
Hvis du vil stoppe videoen når du blar til en ny side, kan du spille av en dummy-videofil automatisk for å omgå problemet. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Johannes Henselers artikkel Stoppe en video når du går til neste side i en artikkel.
Du kan legge til video (inkludert strømming av video) i HTML-artikler. Se Importere HTML-artikler.

Opprette videooverlegg

1. Velg Fil > Plasser, og plasser videofilen i dokumentet.

2. Velg det plasserte objektet, åpne Media-panelet (Vindu > Interaktiv > Media), og angi en plakat.

Du kan velge et bilde eller angi et stillbilde fra videoen for videofiler. Du får best resultater ved å velge et bilde som angir at sideelementet er
interaktivt. Du kan også opprette et plakatbilde enkelt ved å plassere et ikke-aktivt objekt (for eksempel en gjennomsiktig avspillingsknapp)
over videoobjektet.

3. Velg videoobjektet og angi ett av følgende alternativer i panelet Foliooverlegg.
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URL-adresse eller fil

Autoavspilling

Spill av i fullskjerm (bare iOS)

Trykk for å vise kontroller (bare iOS)

Do Not Allow Pause (Ikke tillat pause) (bare iOS)

Stop on Last Frame (Stopp ved siste bilde) (bare iOS)

 

Angi en URL-adresse for å strømme en video, eller klikk på mappen og angi en videofil hvis du ikke allerede har
plassert videoen. Når du angir en URL-adresse for strømming, støttes alle alternativene i overlegget, inkludert Autoavspilling og Fullskjerm.

Strømming av video støtter http, ikke https. Tjenester som for eksempel YouTube og Vimeo, støttes ikke. Bruk i stedet webinnholdsoverlegg,
som beskrevet i delen Beste praksis ovenfor.

Hvis du både plasserer en video og angir en URL-adresse for strømming, har den første handlingen forrang. Hvis du for eksempel først
angir en URL-adresse og deretter plasserer en video, bruker overleggene URL-adressen og ikke den innebygde videoen. (Du kan faktisk
bruke denne funksjonen ved å velge en plakat for strømmevideoen.)

Velg dette alternativet for å spille av videofilen når siden er lastet inn på mobilenheten. Du kan også angi en forsinkelse på
et gitt antall sekunder. Autoavspilling støttes ikke av visningsprogrammer for Android.

Hvis dette alternativet er valgt, spilles videoen av i fullskjermmodus. Hvis dette alternativet ikke er valgt,
spilles videoen av i visningsområdet. Vær oppmerksom på at alle videoer spilles av i fullskjermmodus på Android-enheter.

Hvis dette alternativet er valgt, vises en kontrollerlinje med pause- og avspillingskontroller hvis man
trykker den innebygde videoen mens den spilles av. Hvis dette alternativet ikke er valgt, settes videoen på pause og startes på nytt hvis
man trykker den.

Hvis du velger dette alternativet, kan ikke brukere trykke videoen for å sette den på
pause eller stoppe den. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Autoavspilling er valgt og Spill av i fullskjermmodus ikke er valgt.

Velg dette alternativet for å vise det siste bildet i videoen når den innebygde
videoen er ferdig. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Spill av i fullskjermmodus ikke er valgt.

Adobe anbefaler også
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Folioer og artikler
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Opprette folioer

Til toppen

Oversikt over Folio Builder-panelet
Logge på Folio Builder-panelet
Opprette en folio
Endre folioegenskaper
Opprette offline-folioer
Dele folioer
Kopiere folioer
Slette en folio

En folio inneholder én eller flere digitalt publiserte artikler. En folio vises som en utgave i biblioteket i enten Adobe Content Viewer eller et
egendefinert visningsprogram for flere utgaver. Hvis du oppretter et egendefinert visningsprogram for én utgave, inneholder folioen innholdet for
det visningsprogrammet.

Oversikt over Folio Builder-panelet

Bruk Folio Builder-panelet for å opprette folioer og legge til artikler. Du åpner panelet ved å velge Vindu > Folio Builder (InDesign CS6) eller Vindu
> Tillegg > Folio Builder (InDesign CS5 eller CS5.5). Folio Builder-panelet viser folioene du har tilgang til. Folio Builder-panelet har tre visninger:
foliovisning, artikkelvisning og layoutvisning. Du kan navigere på følgende måter:

Dobbeltklikk en folio eller klikk pilen til høyre for folioen for å vise folioens artikler.

Dobbeltklikk en artikkel eller klikk pilen til høyre for artikkelen for å vise artikkelens layouter.

Klikk pilikonet øverst til venstre i panelet for å gå opp et nivå.

 
Folio Builder-panel 
A. Foliovisning B. Artikkelvisning C. Layoutvisning 

Filtrer viste folioer

Hvis du vil angi hvilke folioer som vises, velger du Alle, Alle lokale, I nettskyen (for å skjule lokale folioer), Privat (for å skjule delte folioer) eller Delt
på rullegardinmenyen i Folio-visningen.
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Til toppen

Til toppen

Sorter folioer

Velg et alternativ fra rullegardinmenyen Sorter i foliovisning for å bestemme sorteringsrekkefølgen for folioer i Folio Builder-panelet. Velg Omvendt
liste for å reverse rekkefølgen for en valgt folio.

Logge deg på Folio Builder-panelet

Det er valgfritt å logge seg på Folio Builder-panelet. Ved å logge deg på panelet kan du laste opp folioer til webområdet acrobat.com. Deretter kan
du laste ned folioer til Adobe Content Viewer på en mobil enhet og dele folioer med andre brukere. Du kan opprette og forhåndsvise lokale folioer
og opprette et Single Edition-program selv om du ikke logger deg på panelet. Bruk en verifisert Adobe-ID for å logge deg på Folio Builder-panelet.

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.

2. Klikk Logg på i Folio Builder-panelet, og logg deg deretter på med en verifisert Adobe-ID.

3. Hvis du ikke har en verifisert Adobe-ID, kan du gjør én av følgende:

Hvis du har Enterprise- eller Professional-abonnement til DPS, bruker du Account Administration-verktøyet til å opprette en Adobe-ID
med en Program-rolle. Bruk den riktige Adobe-ID-en for å logge deg på Folio Builder-panelet. Se Account Administration-verktøyet.

Hvis du vil bekrefte at en Adobe-ID fungerer med DPS, går du til https://digitalpublishing.acrobat.com/ og klikker Create Account (Opprett
konto). Registrer deg med en gyldig e-postadresse. Adobe sender deg en bekreftelsesmelding. Åpne denne meldingen og bekreft den.
Deretter bruker du den Adobe-ID-en for å logge deg på Folio Builder-panelet. Se Bruke Adobe-ID-er til digital publisering.

Opprette en folio

En folio er en samling artikler. Du kan opprette folioer hvis du har InDesign CS5 eller nyere.

Når du logger deg på og oppretter en folio, opprettes det et arbeidsområde på acrobat.com-webserveren. Innholdet i alle artikler du legger til i
folioen, lastes opp til dette arbeidsområdet.

1. Du åpner Folio Builder-panelet ved å velge Vindu > Tillegg > Folio Builder (InDesign CS5 eller CS5.5) eller Vindu > Folio Builder (InDesign
CS6).

2. Hvis du ikke har logget deg på allerede, klikker du Logg på og logger deg på med en gyldig Adobe-ID.

Hvis du ikke logger deg på Folio Builder-panelet, kan du opprette en offline-folio. Deretter kan du laste opp den frakoblede folioen når du
logger på.

3. Klikk Ny for å opprette en ny folio.

Du kan også velge Fil > Ny > Folio i InDesign CS6 for å opprette en folio.

4. Angi disse innstillingene, og klikk OK.

97

https://digitalpublishing.acrobat.com/


Folionavn

Versjon av visningsprogram

Målenhet

Orientering

Standardformat

Standard JPEG-kvalitet

Forhåndsvisning av forside

Opprett lokal folio

 
Opprette en ny folio.

Angi folionavnet. Folionavnet er forskjellig fra publikasjonsnavnet som vises i visningsprogrammet. Folionavnet brukes bare
internt, så hold navnet enkelt og unngå bruk av spesialtegn. Folionavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

Angi versjonen for målvisningsprogrammet. Dette valget er spesielt nyttig hvis enten den nyeste versjonen av
Adobe Content Viewer venter på godkjennelse, eller hvis du oppretter folioer for et tidligere visningsprogram som ennå ikke er oppdatert.
Når du oppretter en folio, kan du redigere folioegenskapene for å øke versjonnummeret, men du kan ikke gå tilbake til en tidligere versjon.
Opprett isteden en ny folio. Du kan ikke angi visningsprogramversjon tidligere enn v20.

Velg målenheten, eller angi en egendefinert størrelse for målenheten, for eksempel 2048 x 1536 for en iPad med HD-oppløsning.

Når du angir foliostørrelsen for målenheten, må du ta høyde for om enheten viser et navigasjonsfelt eller ikke. Enkelte Android-enheter har
for eksempel et navigasjonsfelt på 48 eller 75 piksler, noe som gjør at visningsprogrammet må skalere folioer på 1280 x 800. Du kan i
stedet opprette en mindre foliostørrelse (for eksempel 1205 x 725) for folioer med to retninger. Se Opprette dokumenter for flere enheter.

Angi om folioen bruker bare stående retning, bare liggende retning eller begge retningene. Alle artikler må ha samme retning
som folioen for at du skal kunne forhåndsvise eller publisere folioen. Eksempel: Hvis en folio med to retninger inneholder en artikkel som
bare har en stående layout, kan ikke folioen lastes ned i biblioteket i Adobe Content Viewer.

Velg et standardformat for folioen. Individuelle artikler kan ha andre artikkelformatinnstillinger.

Velg Automatisk hvis du vil at InDesign skal bestemme om sidene skal eksporteres som JPEG eller PNG. Velger du PDF, kan brukere knipe
for å zoome inn og ut, og det bevarer også vektorer og reduserer filstørrelsen. Angivelse av standardformatet er spesielt viktig for import av
flere artikler. Artikler i en import av flere artikler bruker standard bildeformat. Se Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats
(Forskjeller på bildeformatene JPG, PNG og PDF).

Angi JPEG-kvaliteten hvis Automatisk eller JPEG er valgt som Standard bildeformat. Jo høyere kvalitet, desto
større filer.

Et forhåndsvisningsbilde representerer hver folio som er lagt til i visningsprogrammet i
visningsprogrambiblioteket. Angi forsidebildene for stående og liggende format. Opprett forsidebilder i JPG- eller PNG-format med 72 dpi og
den samme oppløsningen som målenheten, for eksempel 1024 x 768.

Velg dette alternativet hvis du ikke vil laste opp folioinnholdet til serveren for øyeblikket. Senere kan du velge Last opp
til Folio Producer på panelmenyen for å laste opp folioinnhold.
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Til toppen

Publikasjonsnavn

Merk:

Versjon av visningsprogram

Merk:

Innbinding på høyre side

Hvis du vil ha informasjon om feilsøking av Folio Builder, kan du se Troubleshoot Folio Builder (Feilsøk Folio Builder) og Troubleshoot article
upload failures in Folio Builder panel (Feilsøk feil ved artikkelopplasting i Folio Builder-panelet).

Endre folioegenskaper

Etter at du har opprettet en folio, kan du angi et publikasjonsnavn, endre visningsprogramversjonen og velge forhåndsvisningsbilder for forsider i
dialogboksen Folioegenskaper. Noen folioegenskaper, for eksempel orientering, bildeformat og foliostørrelse, kan ikke redigeres i dialogboksen
Folioegenskaper. Opprett om nødvendig en ny folio med passende innstillinger.

Når du er klar til å publisere folioen din, bruker du Folio Producer Organizer for å angi folioens publiseringsegenskaper.

1. I Folio Builder-panelet velger du folioen du vil redigere.

2. Velg Folioegenskaper fra Folio Builder-panelmenyen.

 
Redigere folioegenskaper

3. Angi disse innstillingene, og klikk deretter OK.

Publikasjonsnavnet du angir, vises i visningsbiblioteket. Hvis du imidlertid bruker samme publikasjonsnavn for alle folioer
som vises i programmet – og hvis du bruker samme verdi som er angitt for Title (Library View) (Tittel (biblioteksvisning)) i DPS App Builder –
blir publikasjonsnavnet utelatt fra biblioteket som standard.

Publikasjonsnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

Publikasjonsnavnet kan kun bestå av alfanumeriske og numeriske tegn. Ikke bruk spesialtegn som for eksempel apostrofer (‘),
ettersom det kan føre til uventede resultater, for eksempel feilmeldingen “[svr.InvalidParameter]”.

Hvis du vil angi en annen visningsprogramversjon for folioen, velger du passende versjon. Du kan velge en
nyere versjon, men ikke en tidligere versjon. Hvis du vil bruke en tidligere versjon, oppretter du en ny folio.

Hvis du oppdaterer visningsprogramversjonen for en folio, oppdateres ikke artiklene i denne folioen automatisk. Hvis du vil dra nytte av en
ny funksjon som fungerer i en høyere visningsprogramversjon, oppdaterer du også artiklene.

Hvis du redigerer en folio som ble opprettet før v20, må du kontrollere at du angir en innstilling for Viewer Version
(Visningsprogramversjon).

Velg dette alternativet for å vise artikler fra høyre mot venstre i stedet for fra venstre mot høyre i
visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.
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Forhåndsvisning av forside

Folionavn

Publikasjonsnavn

Folionummer

Publikasjonsdato

Produkt-ID

Publisert

Et forhåndsvisningsbilde representerer hver folio som er lagt til i visningsprogrammet i
visningsprogrambiblioteket. Angi forsidebildene for stående og liggende format. Opprett forsidebilder i JPG- eller PNG-format med 72 dpi og
den samme oppløsningen som målenheten, for eksempel 1024 x 768.

4. Hvis du vil endre flere publiseringsegenskaper for en folio, velger du Folio Producer på Folio Builder-panelmenyen og angir innstillinger i
Folio Producer Organizer. Se Folio Producer Organizer

Folionavnet vises i Folio Producer-verktøyet og Folio Builder-panelet, men det vises ikke i visningsprogrammet. Hvis du
oppretter foliogjengivelser for forskjellige enheter, må du passe på at Folionavn-innstillingene er de samme for alle gjengivelsene.

Publikasjonsnavnet vises i visningsprogrambiblioteket og i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet. Hvis det samme
publikasjonsnavnet imidlertid brukes for alle folioene i et program, vises ikke publikasjonsnavnet som standard fra biblioteket.

Publikasjonsnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

Folionummeret kan være et nummer eller en beskrivelse, for eksempel “Mai 2013”. Folionummeret kan inneholde maksimalt
60 tegn.

 
Publikasjonsnavnet og folionummeret vises i visningsprogrammet.

Innstillingen Publikasjonsdato bestemmer rekkefølgen på folioene i biblioteket. De nyeste folioene vises øverst.
Innstillingen Publikasjonsdato er spesielt viktig for abonnementsvisningsprogrammer, der kundene har tilgang til folioer innen en bestemt
tidsperiode som bestemmes av innstillingen Publikasjonsdato. Velg en Publikasjonsdato-innstilling manuelt for å få best resultater.

Produkt-ID-en du angav da du publiserte folioen, vises. Du kan ikke redigere dette feltet direkte. Produkt-ID-en er spesielt viktig
for salgsfolioer. Den knytter folioen til det programinterne kjøpets produkt-ID i programbutikken. Produkt-ID-en kan inneholde maksimalt 60
tegn.

Det er merket av i Publisert-kolonnen hvis folioen er publisert.
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Låst

Forhåndsvisning av forsider

Beskrivelse

Biblioteksfilter

Innbinding på høyre side

Forsidedato

Til toppen

Velg dette alternativet for å hindre brukere i å laste opp en ny versjon av artikkelen eller endre artikkelens metadata. Alle som har
tilgang til folioen, ser et Låst-ikon ved siden av artikkelen i Folio Builder-panelet.

Angi PNG- eller JPG-filer for bildene som vises i visningsprogrambiblioteket.

Beskrivelsen vises i visningsprogrambiblioteket og i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet.

Skriv inn filternavnet for hver folio i programmet. Bibliotekfilteret kan inneholde maksimalt 60 tegn. Se Opprette
biblioteksfiltre.

Hvis du velger dette alternativet i Foliodetaljer-området, vises artikler fra høyre mot venstre i stedet for fra
venstre mot høyre i visningsprogrammet. Dette alternativet er spesielt viktig for asiatiske språk.

Forsidedato er en ekstra metadatakontroll som gir enkelte Enterprise-utgivere mer kontroll over direkte rettigheter.

Opprette offline-folioer

En lokal folio – eller frakoblet folio – lastes ikke opp til acrobat.com-tjenesten på Internett. Det er spesielt praktisk å kunne opprette en offline-folio
når du ikke er koblet til Internett, eller hvis acrobat.com er midlertidig ute av drift.

Du kan ikke konvertere en opplastet folio til en offline-folio.

 
Et ikon indikerer at en folio er frakoblet.

1. Når du skal opprette en offline-folio, velger du ett av følgende alternativer:

Klikk Opprett ny folio i Folio Builder-panelet når du ikke er logget på.

Klikk Opprett ny folio i Folio Builder-panelet, og velg deretter Opprett lokal folio.

2. Legg til artikler og rediger folioen.

Du kan forhåndsvise offline-folioer på datamaskinen eller bruke Forhåndsvis på enhet. Se Forhåndsvise folioer og artikler.

Når du forhåndsviser eller laster opp en offline-folio, oppdateres folioen automatisk for å gjenspeile endringer i InDesign-kildedokumentene.
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Til toppen

Oppheve deling av folioer

Fjerne en folio delt med deg

Til toppen

Det er ikke nødvendig å velge Oppdater for å oppdatere en offline-folio.

3. Når du vil laste opp folioen, logger du deg på Folio Builder-panelet, velger folioen og Last opp til Folio Producer på panelmenyen.

Du kan bare laste opp en offline-folio hvis kildefilene er tilgjengelig.

Når du har lastet opp en folio, kan du ikke gjøre folioen lokal.

Dele folioer

Du kan dele folioer hvis du vil at andre skal se gjennom folioen du jobber med, eller gjøre den tilgjengelig for dem. Hvis du for eksempel oppretter
en reklame for en utgiver, kan du dele folioen som inneholder reklamen, med utgiveren. Hvis du er en utgiver, kan du dele en folio med ulike
designere for å la dem laste opp artikler.

Hver gang du oppdaterer en artikkel i den delte folioen, blir mottakerne varslet om at en oppdatering er tilgjengelig når de åpner biblioteket i
Adobe Content Viewer. Hvis du ikke vil at mottakere skal se oppdateringer, opphever du delingen av folioen.

1. Velg en folio i Folio Builder-panelet.

2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Del.

3. Skriv inn e-postadressene til personene du vil dele folioen med, i dialogboksen Del. Skill e-postadressene med komma eller semikolon.
Trykk på tabulatortasten for å gå til det neste feltet.

4. Skriv inn emnet og meldingen, og klikk deretter Del.

Når mottakerne åpner Adobe Content Viewer på en mobilenhet, får de tilgang til å laste ned folioen.

Hvis mottakerne åpner folioen i Folio Builder-panelet, vises det et delingsikon  ved siden av folionavnet i Folio Builder. Mottakerne kan åpne
folioen og legge til artikler. De kan imidlertid ikke redigere eksisterende artikler.

Hvis du vil oppheve deling av en folio du har delt med andre, velger du folioen i Folio Builder-panelet, og velger
Opphev deling på panelmenyen. Velg mottakerne du vil oppheve deling med, og klikk OK. Når du opphever deling, kan ikke folioen lastes ned, og
den fjernes fra Folio Builder-panelet for delte mottakere, men det fjerner ikke folioer som er lastet ned til enheter. Hvis du sletter en delt folio, blir
den gjort utilgjengelig for nedlasting.

Hvis noen har delt en folio med deg, og du ikke lenger vil ha tilgang til den, velger du folioen i Folio Builder-panelet
og klikker papirkurvikonet. Hvis du sletter den delte folioen, fjernes informasjonen fra eierens delte mottakerliste.

Kopiere folioer

Du kan kopiere en folio fra kontoen din, eller du kan kopiere en folio som er delt med deg fra en annen konto. Uansett om du kopierer en publisert
eller ikke-publisert folio blir det opprettet en ny folio på Folio Producer-serveren (acrobat.com), og ikke i Distribution Service. Du kan deretter
redigere og publisere den kopierte folioen. Hvis folioen var delt med deg fra en annen datamaskin, kan du hente kildefilene og koble til artiklene på
nytt for å redigere folioinnholdet. Låste folioer kan ikke kopieres.

1. Velg en folio og klikk Kopier på organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet.

2. Angi navnet på den kopierte folioen, og klikk deretter Kopier.
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Til toppen

Slette en folio

Når du sletter en folio, fjerner du arbeidsområdet fra serveren samt sletter alle artiklene i den folioen, men kildedokumentene slettes ikke. Hvis du
har publisert en folio til Distribution Service, opphever du publiseringen av folioen ved hjelp av Folio Producer Organizer før du sletter den. Unngå
å oppheve publisering av og slette salgsfolioer.

1. Hvis folioen er publisert, trykker du på knappen for oppheving av publisering i Folio Producer Organizer for å fjerne folioen fra Distribution
Service.

2. Velg en folio i Folio Builder-panelet, og klikk deretter papirkurvknappen.

Hvis en folio ble lastet ned i et visningsprogram før den ble slettet, forblir den i visningsprogrambiblioteket til den fjernes.
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Opprette artikler og layouter

Til toppen av siden

Artikkelnavn

Artikkelformat

JPEG-kvalitet

Jevn rulling

Merk:

Opprette en artikkel fra et åpent dokument
Legge til en layout i en artikkel
Importere InDesign-artikler

Folioer består av artikler. Du kan opprette artikler som er basert på InDesign-dokumenter eller HTML-filer. Det finnes to måter å legge til artikler i
en folio: bruk knappen Add Article for å legge til artikler basert på åpne InDesign-dokumenter, eller importer artikler fra en mappe.

Opprette en artikkel fra et åpent dokument
Artikler kan ha én eller to layouter for stående og liggende retning på mobilenheten. Den publiserte folioen kan imidlertid bare inneholde artikler av
samme type. Alle artikler i den publiserte folioen må være i bare stående retning, bare liggende retning eller begge retninger.

 
Artikkelvisning

1. Åpne et InDesign-dokument som er egnet for digital publisering. Se Utforme digitale publikasjoner.

Dokumentstørrelsene kan avvike fra foliostørrelsen i to situasjoner.

Størrelsesforholdet for folioen og dokumentsiden er identisk. Du kan for eksempel legge til dokumenter på 1024 x 768 piksler i en folio
med en foliostørrelse på 2048 x 1536 piksler fordi begge deler har et størrelsesforhold på 4:3.

Dokumentet er egnet for jevn rulling. Hvis du for eksempel oppretter et dokument på 1024 x 2000 piksler med én enkelt side, bør du
angi Jevn rulling for artikkelen du legger til.

2. Opprett eller åpne folioen som skal inneholde artikkelen, i Folio Builder-panelet.

3. Klikk Legg til i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet.

4. Angi disse alternativene, og klikk OK.

Angi artikkelnavnet. Artikkelnavnet vises ikke i visningsprogrammet. Artikkelnavnet brukes for å opprette koblinger mellom
artikler, så bruk et navn som “City_Guide” i stedet for et filnavn som “city_guide_h.indd”. Artikkelnavnet kan inneholde maksimalt 60 tegn.

Angi en bildeformatinnstilling for artikkelen. Du kan for eksempel velge PDF for å tillate knipezooming i artikkelen. Se
Differences Between JPG, PNG, and PDF Image Formats (Forskjeller på bildeformatene JPG, PNG og PDF).

Angi JPEG-kvaliteten hvis Automatisk eller JPG er valgt som Bildeformat. Jo høyere kvalitet, desto større filer.

Angi Jevn rulling for artikkelen, ikke bare for layouten du legger til. Eksempel: Hvis du legger til bare den vertikale layouten i
en folio med to retninger, velger du Begge retninger hvis begge layoutene har jevn rulling. Velg Bare horisontalt eller Bare vertikalt hvis det
er en artikkel med én retning, eller hvis bare én layout har jevn rulling.

Når du velger et Jevn rulling-alternativ i InDesign CS6, kan du angi alternative layouter. Hvis dokumentet med jevn rulling bare har

104

http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/designing-digital-publications.html#designing_digital_publications
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/03/differences-between-pdf-and-jpgpng-image-format-for-dps.html


Til toppen av siden

Til toppen av siden

én layout, velger du den for den aktuelle layouten og velger Ingen for den andre layouten. Den andre layouten legger du til senere.

Legge til en layout i en artikkel
InDesign CS6- og InDesign CC-dokumenter kan inkludere flere layouter. Når du legger til en artikkel, kan du angi både horisontale og vertikale
layouter. Hvis du bruker InDesign CS5 eller CS5.5, eller hvis du opprettet bare én layout i InDesign CS6 eller CC, kan du legge til en layout fra et
annet dokument. Hvis artikkelen skal være med i en folio med to retninger, må den ha en layout til.

1. Åpne InDesign-dokumentet som har en annen layoutretning enn den eksisterende artikkellayouten.

2. Dobbeltklikk artikkelen du vil legge til den nye layouten i, i Folio Builder-panelet.

3. Klikk Legg til layout i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet. Hvis dokumentet inneholder flere layouter, angir du den aktuelle layouten.

Importere InDesign-artikler
Hvis du bruker riktig mappestruktur og følger navnereglene, kan du importere én artikkel eller et sett med artikler. Hvis InDesign CS6- eller CC-
dokument inkluderer flere layouter, kan du for øyeblikket ikke importere det som en artikkel. Bruk alternativet Add Article (Legg til artikkel) i stedet.

Når du importerer artikler, må artiklenes størrelsesforhold samsvare med folioens størrelsesforhold med mindre du velger et alternativ for jevn
rulling.

1. Opprett én eller flere mapper som inneholder InDesign-dokumenter. Se Strukturere mapper for importerte artikler.

2. Åpne folioen som skal inneholde artikkelen eller artiklene, i Folio Builder-panelet.

3. Gå til panelmenyen i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel.

 
Dialogboksen Importer artikkel

4. Gjør ett av følgende:

Velg Importer én artikkel, klikk mappeikonet Plassering og angi en artikkelmappe.

Velg Importer flere artikler, klikk mappeikonet Plassering og angi en foliomappe som inneholder artikkelmapper.

5. Velg en jevn-rulling-innstilling for artikkelen. Hvis du for eksempel importerer en artikkel for en folio med to retninger, men vil at bare den
horisontale layouten skal ha jevn rulling, velger du alternativet for horisontal retning.

6. Angi bildeformatinnstillingene, og klikk OK.

Hvis artikkelmappene inkluderer PNG-bilder på samme nivå som InDesign-dokumentene, brukes disse bildene som innholdsfortegnelsesikoner.
Hvis du importerer flere artikler der foliomappen inkluderer en tilleggsfil (sidecar.xml), vil filen bestemme rekkefølgen på artiklene og fylle ut
artikkelegenskapene. Se Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler.

Hvis artiklene ikke blir importert på riktig måte, kan du se Feilsøke feil ved artikkelopplasting i Folio Builder-panelet.

Beslektede artikler
Behandle artikler
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Behandle artikler

Til toppen av siden

Endre artikkelegenskaper
Redigere og oppdatere en artikkel
Kopiere en artikkel til en annen folio
Endre artikkelnavnet
Slette en artikkel
Endre rekkefølgen på artikler
Koble artikler til kildefiler på nytt

Oppdater, kopier og endre navn på artikler med Folio Builder-panelmenyen.

 
Folio Builder-panelmenyen

Endre artikkelegenskaper
Artikkelegenskapene du angir, bestemmer hvordan artikkelen vises i visningsprogrammet. Du kan endre artikkelegenskapene ved hjelp av
alternativet Artikkelegenskaper i Folio Builder-panelet eller Folio Producer Editor. Du kan også bruke sidecar.xml-filen til å bruke artikkelmetadata
på alle artikler i en folio, enten når du importerer artiklene eller senere.

 
Artikkelegenskaper 
A. Beskrivelse B. Del C. Tittel D. Skrevet av 
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Tittel

Skrevet av

Del

Beskrivelse

Reklame

Skjul fra innholdsfortegnelse

Jevn rulling

Bare dra horisontalt

Forhåndsvisning av innholdsfortegnelse

1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Artikkelegenskaper.

3. Angi disse alternativene, og klikk OK.

Angi artikkeltittelen slik den skal vises i visningsprogrammet. Tittelverdien er forskjellig fra artikkelnavnet som vises i Folio Builder-
panelet. Artikkelnavnet brukes for å opprette koblinger mellom artikler. Tittelen vises i innholdsfortegnelsen og i navigasjonsvisninger i folioer.
Tittelen kan inneholde maksimalt 60 tegn.

Angi navnet til forfatteren. Skrevet av kan inneholde maksimalt 40 tegn.

Hvilken del av tidsskriftet artikkelen tilhører, for eksempel Anmeldelser, Featureartikler eller Redaksjonelt. Delen vises i
innholdsfortegnelsen og i navigasjonsvisninger i folioer. Del kan inneholde maksimalt 35 tegn.

Beskriv artikkelen. Beskrivelsen vises når folioen vises i bla-gjennom-modus. Beskrivelsen vises i innholdsfortegnelsen og i
navigasjonsvisninger i folioer. Beskrivelsen kan inneholde maksimalt 120 tegn.

Velg dette alternativet for å merke artikkelen som reklame (dette er for analyseformål).

Velg dette alternativet for å hindre at artikkelen vises når brukere trykker på innholdsfortegnelsesknappen på
navigasjonslinjen i visningsprogrammet.

Angi om hver artikkel skal rulle fortløpende eller tilpasses siden, i kolonnen Jevn rulling. Jevn rulling fungerer bare vertikalt for
å dra opp og ned. Dokumentet kan ikke inneholde flere sider. Du kan bruke jevn rulling bare på liggende layout, bare på portrett, eller i
begge layoutretninger. Se Artikler med jevn rulling.

Når du velger Bare dra horisontalt for en artikkel, blar brukerne gjennom artikkelen ved å dra mot venstre og høyre i
stedet for opp og ned. Dette alternativet het tidligere Adskill. Se Dra artikler horisontalt.

Når brukere trykker på innholdsfortegnelsesknappen i navigasjonsfeltet i visningsprogrammet,
vises det et innholdsfortegnelsesikon på 70 x 70 piksler ved siden av hver artikkel. Det genereres automatisk et standard
innholdsfortegnelsesikon på bakgrunn av den første siden i artikkelen. Vil du bruke et annet ikon, klikker du mappeikonet og velger en PNG-
fil. Bruk PNG-filer med 70 x 70-piksler. Hvis du vi bruke bilder som er større enn 70 x 70, legger du dem til i artikkelmappene og importerer
dem.
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Rekkefølge

Låst

Download Priority (nedlastingsprioritet)

Nøkkelord

Artikkeltilgang

 
Innholdsfortegnelsen i visningsprogrammer

4. Hvis du vil endre noen artikkelegenskaper som ikke finnes i dialogboksen Artikkelegenskaper, bruker du Folio Producer Editor. Velg Folio
Producer på panelmenyen for å åpne Folio Producer Organizer. Velg folioen og deretter Åpne. Deretter velger du artikkelen og redigerer
disse egenskapene. Se Folio Producer Editor.

Skriv inn tall for å endre rekkefølgen på artiklene.

Lås en artikkel for å hindre at den oppdateres.

Når kunder laster ned det egendefinerte visningsprogrammet, kan de vise filen mens den lastes
ned. Artiklene lastes ned i rekkefølgen første til siste med mindre du endrer nedlastingsprioriteten.

Nøkkelordene vises i Bla gjennom-modus i visningsprogrammet. Nøkkelord kan inneholde maksimalt 75 tegn.

Dette alternativet bestemmer om en artikkel er tilgjengelig i webisningsprogrammet når artikkelen deles, og hvis Enable
Article Preview (Aktiver forhåndsvisning av artikkel) er aktivert. Hvis versjonen av foliovisningsprogrammet er versjon 26 eller senere og
artiklene i denne folioen er oppdatert i Folio Builder-panelet, kan du velge Free (Gratis), Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet). Hvis
versjonen av foliovisningsprogrammet er versjon 25 eller tidligere, kan du velge Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet).

Når en artikkel er merket som Protected (Beskyttet), er den ikke tilgjengelig for visning i webvisningsprogrammet eller i en detaljistfolio
der forhåndsvisning av artikler er aktivert.
Når en artikkel er merket som Metered (Målt), lastes artikkelen opp til en server for visning i webvisningsprogrammet. Kunder kan vise
målte artikler i webvisningsprogrammet eller i en detaljistfolio der forhåndsvisning av artikler er aktivert, med mindre de har nådd
grensen for betalingsmur angitt av utgiveren.
Når en artikkel er merket som Free (Gratis – bare for versjon 26 og senere), er artikkelen tilgjengelig for forhåndsvisning i
webvisningsprogrammet og i en detaljistfolio der forhåndsvisning av artikler er aktivert. Visning av gratisartikler telles ikke mot grensen
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for betalingsmur.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke sosial deling og Metoder for å tilby gratis innhold.

Du kan lage en HTML-artikkel som refererer til lese-API-et. Dette valget er også tilgjengelig for
webinnholdsoverlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke HTML og JavaScript til å utvide DPS. 

Hvis du deler inn en folio i seksjoner som Sport, Forretninger og Mote, angir du et seksjonsnavn for hver artikkel i folioen. Seksjon
kan inneholde maksimalt 60 tegn. Se Opprette seksjoner.

Redigere og oppdatere en artikkel
Når du oppretter en artikkel eller en artikkellayout, blir innholdet i InDesign-dokumentet lastet opp til arbeidsområdet på serveren. Når du redigerer
og lagrer et dokument som er en del av en artikkel, lagres endringene kun lokalt til du oppdaterer artikkelen. Du kan velge og oppdatere flere
artikler.

1. Dobbeltklikk en layout i Folio Builder-panelet og gjør endringer for å redigere et dokument. Du kan åpne dokumentet på en hvilken som helst
måte.

Du trenger ikke være logget på eller koblet til for å redigere et artikkeldokument.

2. Etter at du har redigert og lagret dokumentet, logger du deg på Folio Builder-panelet og velger artikkelen som inneholder dokumentet du
redigerte.

Hvis du har redigert kildefilene for flere artikler, kan du holde nede Skift eller Ctrl/Kommando for å velge flere artikler som skal oppdateres.

3. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Oppdater.

Begge layoutene oppdateres når du oppdaterer en artikkel. Hvis du vil at den oppdaterte artikkelen skal være tilgjengelig i et utgitt
visningsprogram, bruker du Folio Producer Organizer for å oppdatere folioen.

Hvis du bruker det samme kildedokumentet i flere folioer, må du huske å oppdatere artikkelen i hver folio.

Kopiere en artikkel til en annen folio
Når du har opprettet en artikkel som er basert på et dokument, trenger du ikke opprette en artikkel til hvis du vil ta artikkelen med i en annen folio.
Du kan i stedet kopiere artikkelen fra én folio og til en annen.

1. Åpne folioen med artikkelen i Folio Builder-panelet og velg artikkelen.

2. Gå til Folio Builder-panelet og velg Kopier til.

3. Velg målfolioen og klikk deretter OK i dialogboksen Kopier til.

Du kan også bruke Folio Producer-verktøyet til å kopiere artikler til og fra folioer. I tillegg kan du bruke Kopier-kommandoen på organiseringssiden
i Folio Producer-verktøyet til å kopiere en hel folio.

Endre artikkelnavnet
Når du endrer navn på en artikkel, risikerer du å ødelegge koblingene til artikkelen med det nye navnet.

1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

2. Gå til Folio Builder-panelmenyen og velg Endre navn, og skriv deretter inn et annet navn.

Slette en artikkel
Når du sletter en artikkel, fjerner du den fra folioen og fra arbeidsområdet på serveren. InDesign-kildedokumentene slettes imidlertid ikke.

1. Velg en artikkel i Folio Builder-panelet.

2. Klikk søppelknappen, og klikk deretter Slett.

Endre rekkefølgen på artikler
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Hvis du vil endre rekkefølgen på artikler, drar og slipper du dem i Folio Builder-panelet eller bruker Folio Producer Editor for å endre
artikkelrekkefølgen. Se Folio Producer Editor.

Du kan også bruke filen sidecar.xml til å omorganisere artikler og oppdatere metadata. Se Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler.

Koble artikler til kildefiler på nytt
Hvis du flytter kildedokumentene for en artikkel til et nytt sted eller overfører dem til en annen datamaskin, kan du koble kildefilene til
artikkellayoutene på nytt i Folio Builder-panelet.

1. Hvis du overfører filene til en annen datamaskin, må du passe på å korrigere brutte koblinger. Pass også på at interaktive overlegg peker til
riktig fil eller mappe.

Hvis overlegget ikke lenger peker til riktig sted, vises feilmeldingen "Ugyldig objektplassering" når du oppretter artikkelen.

2. Velg alternativet for ny tilkobling på panelmenyen i Folio Builder-panelet.

3. Angi filplasseringene for å koble til én eller begge layoutene på nytt.
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Tips til forhåndsvisning av DPS-innhold
Forhåndsvise innhold med Desktop Viewer
Forhåndsvise folioer på iPad eller iPhone
Navigere i visningsprogrammet
Fjerne folioer fra visningsprogrammet
Forhåndsvise innhold med Android-visningsprogrammet
Bruke forhåndsvisning på enhet
Forhåndsvisning med betaversjonen av Adobe Content Viewer i Windows 8.1

Forhåndsvis folioer med Adobe Content Viewer. Adobe Content Viewer er tilgjengelig som et datamaskinprogram (kalt Desktop Viewer) og som et
mobilprogram. Desktop Viewer installeres automatisk når du oppdaterer DPS Desktop Tools for InDesign CS6/CC, eller når du installerer Folio
Producer-verktøyene for InDesign CS5/CS5.5. Visningsprogrammet for mobile enheter er tilgjengelig for nedlasting i iPad App Store, Google Play
Store og Amazon Appstore. Søk etter "Content Viewer" i enhetsbutikken.

Tips til forhåndsvisning av DPS-innhold
Desktop Viewer eller Device Viewer? Bruk Desktop Viewer til raske forhåndsvisninger av innhold. Hvis du ønsker en bedre
forhåndsvisning, bruker du Adobe Content Viewer på målenheten. Adobe Content Viewer er tilgjengelig i iTunes App Store for iPad og
iPhone, Google Play Store, Amazon Appstore og Windows Store (bare 8.1). To versjoner er tilgjengelige for Android: én for testing av
innhold for det nye opprinnelige Android-visningsprogrammet og én for det gamle Android-visningsprogrammet.
Gyldig folio? Når du oppretter en folio eller artikkel, kan du forhåndsvise den med Desktop Viewer eller visningsprogrammet på
mobiltelefonen. Hvis du imidlertid vil forhåndsvise en folio, må folioen opprettes på riktig måte. Hvis for eksempel folioen inneholder en bare
horisontal artikkel blandet med artikler for to retninger, kan ikke folioen forhåndsvises. Når du bruker Desktop Viewer til å forhåndsvise en
folio som ikke er opprettet på riktig måte, rapporteres problemet i en feilmelding.
Laste opp/ned eller forhåndsvise på enheten? I Adobe Content Viewer er det to måter å forhåndsvise innhold på, på en enhet. En metode
er å laste opp folioen til Folio Producer og deretter bruke den samme Adobe ID-en til å logge på Adobe Content Viewer og laste ned folioen.
Den andre metoden er å koble iPad-en til datamaskinen og bruke forhåndsvisning på enhet (bare Mac OS).
Forhåndsvisning av layout, artikkel eller folio? I InDesign er det flere måter du kan forhåndsvise innhold på, som gir ulike opplevelser.
Hvis du forhåndsviser ved hjelp av Overlegg-panelet eller Fil > Forhåndsvisning av folio, forhåndsvises bare layouten, ikke artikkelen. Hvis du
forhåndsviser ved hjelp av Folio Builder-panelet, forhåndsvises artikkelen eller folioen, avhengig av hva som er valgt. Til artikler med jevn
rulling eller artikler med PDF-bildeformat bruker du Folio Builder-panelet når du skal forhåndsvise, ikke andre måter.

Forhåndsvise innhold med Desktop Viewer
Adobe Content Viewer for skrivebordet (også kalt Desktop Viewer) er et AIR-program som lar deg forhåndsvise folioer, artikler eller layouter på
skrivebordet.

Desktop Viewer støtter ikke alle DPS-funksjoner. Bruk den for en rask forhåndsvisning. Hvis du vil oppnå best mulig resultater, bruker du Adobe
Content Viewer på enheten til å forhåndsvise innholdet.

1. Velg folioen eller artikkelen du vil forhåndsvise, i Folio Builder-panelet i InDesign.

Hvis du velger en folio, kan alle artiklene i den folioen forhåndsvises. Hvis du velger en artikkel, kan bare den artikkelen forhåndsvises.

2. Klikk Forhåndsvisning nederst i panelet. Velg et alternativ fra menyen View (Vis) for å rotere eller endre størrelse på innholdet. Trykk på
tastene + eller - for å simulere innzooming på et overlegg, for eksempel et panorama.

Du kan også forhåndsvise et dokument ved å velge Fil > Forhåndsvisning av folio eller klikke Forhåndsvisning i Folio Overlays-panelet. Det er
ikke nødvendig å opprette en artikkel først. Denne metoden er spesielt nyttig hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett. Bare én layout
forhåndsvises imidlertid PNG-bildeformat. Hvis du vil forhåndsvise artikler eller folioer, bruker du Folio Builder-panelet.

Forhåndsvise folioer på iPad eller iPhone
Adobe Content Viewer for iPad/iPhone er en generisk versjon av visningsprogrammet som brukes for å teste det digitale innholdet du oppretter for
iPad eller iPhone. Dette visningsprogrammet oppdateres når Folio Producer-verktøyene oppdateres. Adobe Content Viewer støtter ikke enheter
med iOS 5, deriblant iPad 1-modeller.
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Når et nytt sett med verktøy lanseres, kan det hende at folioer du oppretter med den nyeste versjonen av visningsprogrammet, ikke
fungerer på riktig måte før Apple godkjenner den nye versjonen av Adobe Content Viewer. Hvis du prøver å åpne folioen, vises meldingen
Oppdater programmet. Hvis du har Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer. Se
Opprette en egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad. Hvis ikke oppretter du en folio med en tidligere versjon av
visningsprogrammet som støttes.

Adobe Content Viewer-biblioteket ser etter folioer på to steder: Folio Producer-serveren og Distribution Service. Folio Producer (som befinner seg
på acrobat.com) inneholder alle folioene som vises i Folio Builder-panelet ditt. Distribution Service inneholder alle folioene som er publisert. En blå
stripe med et lynikon i foliominiatyren betyr at folioen er lastet ned fra Folio Producer-serveren. En blå stripe med et støpselikon betyr at folioen er
lastet inn via forhåndsvisning på enheten. Folioer som publiseres som salgsfolioer, vises ikke i Adobe Content Viewer.

 
En blå stripe med et lynikon betyr at folioen er lagret på Folio Producer-serveren.

1. Last ned eller oppdater Adobe Content Viewer fra App Store på enheten din.

2. Start Adobe Viewer på iPad, og logg deg på med den samme Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på Folio Builder-panelet.

Folioene du har tilgang til, kan lastes ned og forhåndsvises.

Hvis folioen ikke vises i visningsprogrambiblioteket, må du kontrollere at folioen ikke inneholder artikler som ikke samsvarer med
retningen på folioen, for eksempel en artikkel som kun finnes i liggende format, i en folio med to retninger.

Navigere i visningsprogrammet
Disse navigeringsmetodene fungerer både i den generiske Adobe Content Viewer og egendefinerte visningsprogrammer.

Roter den mobile enheten for å vise den horisontale eller vertikale versjonen av artikkelen for folioer med to retninger.

Dra opp og ned for å lese artikkelen. Dra til venstre og høyre for å gå til en annen artikkel (eller for å gå til andre sider i en adskilt artikkel).

Trykk på eller sveip over interaktive områder.

Trykk på et ikke-interaktivt område for å vise navigasjonsfeltene. Trykk på Bibliotek-knappen for å hoppe til biblioteket i et program for flere
utgaver. Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til den forrige visningen. Trykk på innholdsfortegnelsesikonet for å vise
innholdsfortegnelsen. Dra rullekontrollen for å bla gjennom miniatyrbilder i navigasjonsmodus.

Trykk på navnet på navigasjonslinjen for å gå tilbake til den første artikkelen. Dobbeltklikk på tittelen for å veksle mellom å vise tittelen og
tittelen pluss versjon. Trippelklikk på tittelen for å tilbakestille utgaven slik at hver artikkel starter på første side i stedet for siden som er vist
tidligere.
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Adobe Content Viewer for iPad 
A. Bibliotek-knapp B. Tilbake-knappen C. Innholdsfortegnelse-knappen D. Rullekontroll 

Fjerne folioer fra visningsprogrammet
Hvis du vil slette en folio fra visningsprogrammet, trykker du på tannhjulikonet øverst til høyre i biblioteket og velger Fjern utgaver fra iPad. Deretter
velger og sletter du folioene. (Trykk på Arkiver-knappen i visningsprogrammer som er eldre enn versjon 25.) Hvis folioen fremdeles er tilgjengelig
på serveren, kan den lastes ned igjen i visningsprogrammet. Hvis folioen ikke lenger er tilgjengelig på serveren, forsvinner folioen fra biblioteket.

Hvis du vil slette en folio fra iPhone-biblioteket, sveiper du over folionavnet fra høyre mot venstre. Når du sveiper, endres Vis-knappen til en Fjern-
knapp.

Forhåndsvise innhold med Android-visningsprogrammet
Det finnes to tilgjengelige versjoner av Adobe Content Viewer: én for de opprinnelige Android-visningsprogrammene og én for gamle Android-
visningsprogrammer.

Adobe Content Viewer for Android brukes for testing av det digitale innholdet du oppretter på telefoner og nettbrett som kjører Android 4.0.3
eller senere. Denne versjonen brukes for testing av innhold det nye opprinnelige Android-visningsprogrammet.
Adobe Content Viewer for Android (gammelt) brukes for testing av det digitale innholdet du oppretter for nettbrett som kjører Android 2.2 eller
senere. 

1. Last ned Adobe Content Viewer fra Android Market eller Amazon Appstore.

2. Start Adobe Viewer på PlayBook-enheten, og logg deg på med den samme Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på Folio Builder-panelet.

Folioene du har tilgang til, kan lastes ned og forhåndsvises.

Bruke forhåndsvisning på enhet
I stedet for å laste ned folioer fra serveren kan du bruke forhåndsvisning på enhet til å kopiere en folio direkte fra datamaskinen til mobilenheten.

Du kan bruke en Mac OS-datamaskin til å forhåndsvise innhold direkte på en iPad eller iPhone. Du kan bruke en Windows- eller Mac OS-
datamaskin til å forhåndsvise innhold direkte på Android-enheter. Forhåndsvisning på enhet med Amazon-nettbrett støttes ikke.

Forhåndsvisning på enhet for iPad og iPhone (bare Mac OS)

1. Koble iPad- eller iPhone-enheten til datamaskinen.

2. Start den egendefinerte versjonen av Adobe Content Viewer som du opprettet ved hjelp av DPS App Builder, på iPad- eller iPhone-enheten
din.

Du trenger ikke logge deg på.
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3. Hvis du vil forhåndsvise en artikkel eller folio, velger du artikkelfolioen du vil forhåndsvise i Folio Builder-panelet i InDesign, og velger
deretter Forhåndsvis på [enhetsnavn] på Forhåndsvisning-menyen nederst i panelet.

Den forhåndsviste folioen kopieres fra datamaskinen til enheten. Folioen forblir på enheten når du kobler den fra. Når du arkiverer folioen,
fjernes den fra biblioteket.

4. Hvis du vil forhåndsvise gjeldende layout, åpner du panelet for Folio Overlay og velger Forhåndsvis på [enhetsnavn] fra Forhåndsvisning-
menyen nederst i panelet.

Den forhåndsviste layouten forblir på enheten når du kobler den fra. Når du går tilbake til biblioteket, fjernes den forhåndsviste layouten.

Forhåndsvis på enhet fra Folio Overlays-panelet viser bare sidene for den gjeldende layouten in PNG-format. Alternative layouter i InDesign
CS6/CC er ikke omfattet i forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning på enhet for Android-nettbrett
Nå støttes Forhåndsvisning på enhet bare i den gamle versjonen av Adobe Content Viewer for Android, og ikke i den opprinnelige versjonen.

1. Gjør følgende for å være sikker på at Android-enheten kan kommunisere ordentlig med datamaskinen.

Aktiver USB-feilsøking. Plasseringen av alternativet for USB-feilsøking varierer alt etter hvilken Android-enhet du bruker. På enkelte
enheter finner du det under Innstillinger > Programmer > Utvikling.
(Bare for Windows) Installer de nødvendige enhetsdriverne, slik at Android-enheten kan kommunisere med datamaskinen. I hjelpen for
Flash Builder finner du nyttig informasjon på Debug an application on a Google Android device (Feilsøke et program på en Google
Android-enhet) og Install USB device drivers for Android devices (Windows) (Installere USB-enhetsdrivere for Android-enheter
(Windows)).

2. Koble Android-enheten til datamaskinen.

3. Start Adobe Content Viewer på enheten.

4. Gå til Folio Builder-panelet i InDesign, velg artikkelen eller folioen du vil forhåndsvise, og velg deretter enhetsnavnet på Forhåndsvisning-
menyen nederst i panelet. Du kan også bruke Forhåndsvisning i Folio Overlays-panelet til bare å forhåndsvise layouten i rasterformat.

Se videoen av Colin Fleming: Preview on Android Device

(Forhåndsvisning på Android-enhet)

Forhåndsvisning med betaversjonen av Adobe Content Viewer i Windows 8.1
Det finnes nå en tilgjengelig versjon av appen Adobe Content Viewer i Windows Store. Søk etter "Adobe Content Viewer" i Windows Store. Dette
programmet er bare tilgjengelig på enheter som kjører Windows 8.1.

For øyeblikket har Adobe Content Viewer et begrenset sett med funksjoner. Det er støtte for hyperkoblinger, lysbildefremvisninger, rullbare rammer
og videoer. Det er delvis støtte for webinnholdsoverlegg. Bildesekvens, panorering og zooming, lyd og panoramaer støttes ennå ikke. Andre DPS-
funksjoner som sosial deling, seksjoner og kjøp fra programmet støttes ikke ennå. Se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Adobe anbefaler også
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Opprette foliogjengivelser
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Flere versjoner av samme folio utformet for ulike enheter, kalles gjengivelser. Hvis du oppretter flere foliogjengivelser, blir bare gjengivelsen som er
best egnet til visningsprogrammets størrelse, tilgjengelig.

Gjengivelser er spesielt nyttige av tre grunner:

For å opprette iPhone-innhold som ikke vises med letterbox. Du kan for eksempel opprette en gjengivelse på 480 x 320 som fungerer på
iPhone 3/4-enheter og en gjengivelse på 1136 x 640 som fyller visningsområdet på iPhone 5 og senere enheter.
For å opprette en folio bare for webvisningsprogram. Se Tilpasse webvisningsprogrammet.
For å opprette folioer for Android-enheter som krever mindre skalering og letterboxing, eller som målretter seg mot forskjellige
enhetsstørrelser.

Gjengivelser er bare tilgjengelige for programmer med flere folioer. Hvis du oppretter et program med én folio, støttes ikke foliogjengivelser. I
stedet oppretter du multigjengivelsesartikler.

Hvis du bruker det samme folionavnet for flere folioer, bindes de sammen som et sett med gjengivelser. Mens verdier for folionavn for de
forskjellige gjengivelsene må være de samme, må størrelsesverdiene være forskjellige (unntatt for en gjengivelse for bare webvisningsprogram).
Hvis foliogjengivelsene tilhører et salgsprogram, anbefaler vi i tillegg at du bruker den samme produkt-ID-en for alle gjengivelser (men bruk
forskjellige produkt-ID-er for ulike sett med gjengivelser). Publiseringsdatoene må være identiske for gjengivelser i et abonnementsprogram. Velg
datoen i kalenderwidgeten.

Når du oppretter foliogjengivelser for et abonnementsvisningsprogram, velger du den samme Publikasjonsdato-innstillingen for hver
gjengivelse fra kalenderkontrollprogrammet.

 
Opprette flere foliogjengivelser som har samme innstillinger for Folionavn og forskjellige innstillinger for Størrelse

Når en bruker benytter Distribution Service, ser vedkommende bare den gjengivelsen som passer best for mobilenheten.

For iPad-enheter anbefales det å opprette en folio på 1024 x 768 med artikler i PDF-bildeformat. Et annet alternativ er å opprette gjengivelser.
Hvis du laster opp én foliogjengivelse med størrelsesinnstillingen 2048 x 1536 og en annen folio med en innstilling på 1024 x 768, laster HD iPad-
modellen med folioen på 2048 x 1536, mens SD-modellene laster ned den minste gjengivelsen. iPad-visningsprogrammer laster bare ned folioer
med et størrelsesforhold på 4:3. Visningsprogrammer for iPhone laster bare ned folioer med et størrelsesforhold på 3:2 (eller 16:9 for gjengivelser
på 1136 x 640). Hvis du oppretter et visningsprogram som støtter både iPad og iPhone, bør du opprette flere gjengivelser for å sikre best mulig
resultat. Se Opprette DPS-innhold for forskjellige iPad-modeller og Opprette innhold for iPhone.

For Android-visningsprogrammer kan du se Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

For å sikre best mulig resultat bør du bruke de samme metadatainnstillingene for foliogjengivelsene som for folioen, inkludert folionavn,
publikasjonsnavn, folionummer og publiseringsdato. Når du publiserer gjengivelsene, bruker du den samme produkt-ID-en. Hvis du skal aktivere
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Sosial deling, må du kontrollere at du bruker de samme verdiene for Artikkelnavn.
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Merk:

Med Seksjoner-funksjonen (bare iPad) kan du la kundene dine laste ned enkeltseksjoner i en folio som du definerer. Du kan for eksempel dele en
folio inn i seksjonene Nyheter, Sport, Forretninger, Mote og Økonomi, og kundene dine har muligheten til å laste ned artikler i bare noen seksjoner
eller i alle seksjonene med en gang.

DPS-seksjoner

Tilordne seksjoner

Angi seksjonsinformasjon for hver artikkel i Folio Producer Editor. Bruk det samme seksjonsnavnet for minst to artikler. For å oppnå best mulig
resultater oppretter du en v24-folio eller nyere, og bruker Folio Builder-panelet til å oppdatere artiklene i folioen for å generere bilder for
seksjonsforside. Bruk et v24-visningsprogram eller nyere for å vise seksjoner.

Du kan også angi seksjoner for artikler ved hjelp av <section>-koden i filene sidecar.xml. Se Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler.

Slik fungerer seksjoner

Når du angir seksjonsinformasjon for artikler i en folio, vises det en Vis-knapp i iPad-visningsprogrambiblioteket i stedet for en Last ned- eller
Kjøp-knapp. Hvis du trykker på Vis-knappen, vises seksjonene som er tilgjengelige i denne artikkelen. Den første siden i den første artikkelen i
hver seksjon brukes som et bilde for seksjonsforside. Når en bruker trykker på bildet til seksjonsforsiden, lastes alle artiklene i denne seksjonen
ned eller vises.

Alle artikler som ikke har angitt seksjonsinformasjon, lastes ned med alle seksjoner. Hvis du for eksempel ikke angir seksjonsinformasjon for
forsideartikkelen og innholdsfortegnelsesartikkelen, lastes disse artiklene ned med den første seksjonen brukeren laster ned.

Hvis du trykker på innholdsfortegnelsesknappen i en folio med seksjoner, vises bare seksjonstitlene nå, ikke artiklene. Hvis du trykker på et
seksjonsnavn i innholdsfortegnelsen, hopper du til den første artikkelen i denne seksjonen.

Den opprinnelige artikkelrekkefølgen beholdes i folioer med seksjoner. For å oppnå best mulig resultat kan du gruppere artikler i den samme
seksjonen ved siden av hverandre i folioen.

Når en bruker laster ned en enkeltseksjon, regnes det som en fullstendig folionedlasting. Etterfølgende nedlastinger av seksjoner i den
folioen regnes ikke som nedlastinger.

Teste seksjoner

Hvis du vil teste Seksjoner-funksjonen, kan du opprette et utviklingsprogram for iPad. Seksjoner er ikke fullstendig implementert i Adobe Content
Viewer.

Bob Bringhurst gir deg skjermbilder og gode
fremgangsmåter for Seksjoner-funksjonen....
Les mer

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Hvis du angir filternavn for hver folio i Folio Producer Organizer, vises filteralternativene på en rullegardinmeny i visningsprogrambiblioteket.

Hvis du for eksempel oppretter forskjellige utgaver av den samme folioen for forskjellige språk, kan du la kundene vise folioer for kun ett språk og
skjule folioene for andre språk. Du kan også opprette filtre som kun viser folioene i en angitt tidsperiode, for eksempel 2011-utgaver eller 2012-
utgaver.

Du kan kun opprette ett nivå med filtre. Kundene dine kan imidlertid velge flere alternativer i rullegardinlisten. Kundene kan for eksempel vise
franske og tyske folioer og skjule engelske og spanske.

Filtre støttes bra på iPad.

 
I dette programmet er det bare folioene Grunnleggende og Informasjon som vises.

1. Opprett folioer med v22-visningsprogramversjonen eller nyere.

2. I Folio Producer Organizer velger du folioen og angir et filternavn i tekstboksen Library Filter (Biblioteksfilter).

Kontroller at du bruker de samme filternavnene for folioer som tilhører en bestemt kategori. Hvis du for eksempel oppretter filtrene Tyske og
tyske for forskjellige folioer, vises de som forskjellige alternativer i biblioteket.

3. Bruk DPS App Builder for å opprette et visningsprogram. Test filtrene i biblioteket for å kontrollere at de fungerer på riktig måte.
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Samle artikler i en folio
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Del

Kopier til

Alle artikler du oppretter eller importerer til en folio i Folio Builder-panelet, vises i folioen. I tillegg kan du legge til artikler i en folio på to andre
måter.

Velg folioen og velg Del på panelmenyen i Folio Builder-panelet. Alle du deler folioen med, kan legge til artikler i folioen. Deretter kan du
bruke Kopier til å kopiere artikler fra den delte folioen til en annen folio, selv om folioen bruker en annen konto. Se Dele folioer.

Velg artikkelen og velg Kopier til på panelmenyen i Folio Builder-panelet. Kopier deretter artikkelen til en annen folio. Alle metadataene
overføres. Du kan redigere og oppdatere kildefilene for en kopiert artikkel på samme måte som du kan med en artikkel du oppretter. Du kan også
kopiere en artikkel ved hjelp av Folio Producer Editor. Se Kopiere en artikkel til en annen folio.
Hvis du må overføre en folio fra én konto til en annen, bruker du Kopier-kommandoen i Folio Producer. Se delen "Kopiere folioer" i Opprette
folioer.

Adobe anbefaler også
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Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-
visningsprogrammer

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Når du bruker den webbaserte versjonen av DPS App Builder til å opprette en opprinnelig Android-app, kan du angi hvilke foliogjengivelser som
skal vises på Android-nettbrett, og hvilke gjengivelser som skal vises på Android-telefoner.

Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer
En anbefalt metode er å opprette én liten gjengivelse for Android-telefoner og en større gjengivelse for Android-nettbrett. Hvis du for eksempel vil
bruke de samme størrelsene du brukte for en iOS-app, kan du opprette en telefongjengivelse i formatet 480 x 320 og en nettbrettgjengivelse i
formatet 1024 x 768. Hvis du vil bruke en utforming som nærmere samsvarer aspektforholdet for Android-enheter, kan du opprette gjengivelser i
formatet 800 x 480 og 1280 x 800.

Du kan opprette flere gjengivelser for å redusere mengden skalering som kreves når visningsprogrammet viser folioen på enheten. Du kan for
eksempel opprette foliogjengivelser i formatet 1280 x 800, 1920 x 1200 og 2560 x 1600. Deretter kan du angi alle disse gjengivelsene som skal
brukes i den webbaserte versjonen av DPS App Builder. Visningsprogrammet tilbyr bare gjengivelsen som samsvarer nærmest med nettbrettets
dimensjoner.

Hvis du vil opprette et sett med gjengivelser, bruker du samme verdi for Folionavn, Publiseringsdato og Produkt-ID for hver foliogjengivelse. Du
finner mer informasjon ved å se Opprette foliogjengivelser.

Konfigurere appen for forbedrede gjengivelser
I den webbaserte versjonen av DPS App Builder avgjør Adobe-IDen du bruker for programkontoen, hvilke foliostørrelser som kan velges.

Hvis alternativet for å støtte konfigurasjon av avansert gjengivelse i DPS App Builder er valgt:

Bare foliostørrelser du velger, er tilgjengelige for den enhetstypen. Hvis du for eksempel oppretter en folio med formatet 480 x 320 og en
med formatet 1024 x 768, og velger bare formatet 480 x 320 for smarttelefoner, vil folioer med formatet 480 x 320 vises på Android-telefoner
mens folioer med formatet 1024 x 768 ikke vises.
Hvis du velger flere foliostørrelser for en enhetstype og konfigurerer gjengivelser, velger visningsprogrammet bare den gjengivelsen som
nærmest tilsvarer enhetsdimensjonene.
Hvis du ikke velger en folio for en enhetstype, vil appbiblioteket være tomt. Det anbefales at du velger minst én foliostørrelse for hver
enhetstype. Hvis du ikke vil støtte telefonen, kan du for eksempel publisere en spesialgjengivelse som angir at appen ikke er tilgjengelig på
denne enhetstypen.

Hvis du vil aktivere forbedrede gjengivelser, gjør du følgende:

1. I den webbaserte versjonen av DPS App Builder velger du alternativet for å støtte konfigurasjon av avansert gjengivelse for å aktivere denne
funksjonen.

 

2. Under alternativet for nettbrettgjengivelser angir du én eller flere foliostørrelser som er tilgjengelige på programkontoen, som skal brukes for
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nettbrett.

3. Under alternativet for smarttelefongjengivelser angir du én eller flere foliostørrelser som er tilgjengelige på programkontoen, som skal brukes
for telefoner.

Etter at du har bygget og sendt appen, må du redigere appen, inkludere den nye foliostørrelsen og sende appen på nytt hvis du legger til en ny
foliostørrelse du vil inkludere i appen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android.
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Foliopublisering
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Produsere og publisere folioer
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Kontrollpanelet for Digital Publishing Suite inneholder verktøyene som Professional- og Enterprise-abonnenter trenger for å publisere folioer og
opprette egendefinerte visningsprogrammer. Bruk Folio Producer for å ferdigstille folioen og publisere den. Bruk DPS App Builder for å opprette et
egendefinert visningsprogram for Apple App Store, Google Play eller Amazon Appstore.

Professional- og Enterprise-abonnenter kan publisere folioer og opprette egendefinerte visningsprogrammer. Hvis du ikke er en DPS-abonnent,
kan du bruke Creative Cloud-medlemskapet ditt eller en Single Edition-lisens for å publisere visningsprogrammer for én utgave.

Beslektede artikler

Slik gjør du dette: Gå hit:

Konfigurere konto-ID-er for publisering (kun abonnement) Account Administration-verktøy

Forstå de forskjellige typene visningsprogrammer Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer

Organisere, redigere og publisere folioer Folio Producer Organizer

Bygge artikler og redigere metadata Folio Producer Editor

Opprette et Single Edition-visningsprogram Oversikt over Single Edition

Opprette et egendefinert visningsprogram for å sende det til en
butikk

DPS App Builder
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Forstå forskjellige typer DPS-programmer

Til toppen av siden

Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer
Typer programdistribusjon
Om rettigheter og fullførelse

Alle som har installert Folio Producer-verktøyene, kan opprette en folio og dele den med andre. Hvis du vil opprette et egendefinert
visningsprogram og sende det til en støttet markedsplass som Apple App Store, Google Play eller Windows Store, trenger du et Professional- eller
Enterprise-abonnement på Digital Publishing Suite. Hvis du vil opprette et innebygd Single Edition-program (bare iPad), trenger du et Creative
Cloud-medlemskap eller en Single Edition-lisens.

Les mer om Digital Publishing Suite-abonnementer på www.adobe.com/products/digitalpublishingsuite/.

Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer
Adobe Content Viewer gir deg mulighet til å forhåndsvise folioer og dele dem med enkeltpersoner. Hvis du vil gjøre folioene dine tilgjengelige i en
butikk, bruker du DPS App Builder for å opprette et egendefinert visningsprogram.

Visningsprogram for én folio

I visningsprogrammer for én folio, er folioen innebygd i visningsprogrammet. Visningsprogrammet har ikke bibliotek.

Hvis du vil opprette et program for én folio ved hjelp en Single Edition-lisens, kan du velge folioen i Folio Builder-panelet og velge Create App
(Opprett program) på panelmenyen. Deretter oppretter du programmet og laster det opp til Apple Store. Hvis du vil opprette et program for én folio
ved hjelp Professional- og Enterprise-abonnenter, kan også eksportere en ZIP-fil ved hjelp av Folio Producer Organizer og angi denne ZIP-filen i
DPS App Builder.

Vær oppmerksom på at et program for én folio ikke støtter bokmerker eller sosial deling. Et program for én folio kan ikke vises i Newsstand. For
øyeblikket kan du opprette et visningsprogram for én folio for iPad-enheter, men ikke for iPhone-, Android- eller Windows-enheter.

 
Visningsprogrammer for én folio har ikke bibliotek.

Visningsprogram for flere folioer

Når du oppretter et visningsprogram for flere folioer, bruker du DPS App Builder for å opprette et visningsprogram som i praksis fungerer som en
beholder. Visningsprogrammet du sender, har ikke noe innhold. Du bruker organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet til å publisere folioer til
Adobe Distribution Service. Ved hjelp av visningsprogrambiblioteket kan kundene laste ned folioer de har tilgang til.

Når du oppretter visningsprogrammer med flere folioer, må du passe på å gi hvert program en unik Adobe-ID. Se Bruke Adobe-ID-er for digital
publisering.
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Til toppen av siden

 
Biblioteket i visningsprogrammet for flere folioer gir kundene mulighet til å laste ned, vise og kjøpe folioer.

Folioene du oppretter for visningsprogrammer med flere folioer, kan være enten gratis eller betal. Publiserte folioer som er satt til Gratis og
offentlig, vises automatisk med en nedlastingsknapp i kundens visningsprogrambibliotek.

Alle publiserte folioer som er satt til Salg og Offentlig, må være knyttet til et kjøp fra program du har konfigurert i iTunes Connect eller Google
Play. Når du publiserer folioen, bruker du samme produkt-ID som når du konfigurerer kjøpet fra programmet. Betalfolioer blir vist med en
kjøpeknapp i kundens visningsprogrambibliotek. Kundene kan kjøpe folioen ved å trykke på Kjøp.

Abonnementsvisningsprogram for flere folioer

Et visningsprogram med abonnementer inkluderer en påloggingsknapp og et bibliotekalternativ som gir kundene mulighet til å velge
abonnementstype. De kan for eksempel velge et abonnement på 3 måneder, 6 måneder eller 1 år. Når de logger seg på, vil visningsprogrammet
kontrollere hvilke folioer som er tilgjengelige for nedlasting i butikken.

Du kan konfigurere et abonnement som fungerer med Apple App Store. Hvis du er Enterprise-kunde, kan du i tillegg konfigurere en egendefinert
rettighetsserver og gi kundene valget mellom å abonnere via butikken eller via tjenesten din.

 
Biblioteket i et abonnementsvisningsprogram

Enterprise-signert visningsprogram

Enterprise-brukere kan opprette iPad-programmer for utelukkende intern bruk. I stedet for at de lastes ned fra Apple Store, blir de Enterprise-
signerte iPad-visningsprogrammene distribuert innad i firmaet. Se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

Typer programdistribusjon
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Via offentlig programbutikk

Via offentlig programbutikk med begrenset distribusjon (bare Enterprise)

Via privat server (kun Enterprise)

Til toppen av siden

Bruk metodene nedenfor for å distribuere DPS-innholdet ditt.

Opprett et program, og send det til Apple App Store, Google Play Store eller Windows Store.

Opprett og send et abonnementsprogram til Apple-, Google- eller
Windows-butikken. Bruk en egendefinert rettighetsserver for å bestemme hvilke folioer brukerne kan laste ned og vise basert på
påloggingskontoen. Se Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (bruke begrenset distribusjon med Digital Publishing Suite).

Opprett et internt program, og legg det bak en brannmur. Se Opprette et Enterprise-signert iPad-
visningsprogram.

Om rettigheter og fullførelse
Rettighet er tillatelsen til å laste ned et element. Fullførelse er prosessen med å gjøre innhold tilgjengelig for nedlasting for kundene. Butikken
(f.eks. Apple App Store eller Google Play Store) er stedet der visningsprogrammene kan lastes ned. Du bruker DPS App Builder for å opprette
egendefinerte programmer for butikken. Distribution Service er stedet der folioene kan lastes ned. Du bruker Folio Producer-verktøyet for å
publisere folioer til Adobe Distribution Service.

Programmer med én folio lastes ned i sin helhet fra App Store. Når kundene laster ned et program med flere folioer og åpner biblioteket, vil
visningsprogrammet kontrollere hvilke folioer som er tilgjengelige for nedlasting i Adobe Distribution Service.
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DPS-kontrollpanel
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Professional

Enterprise

Administrasjonsrolle

Programrolle

DPS App Builder-rolle

Alle med en gyldig Adobe-ID kan logge på kontrollpanelet for Digital Publishing Suite (https://digitalpublishing.acrobat.com) og redigere folioer.
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på.

 
DPS-kontrollpanelet viser ulike alternativer og tjenester, avhengig av hvilken kontotype som er pålogget.

Digital Publishing Suite-abonnementstyper

Digital Publishing Suiter er tilgjengelig i to versjoner: Enterprise og Professional.

Brukere med en Professional-konto kan bruke opprettelsesverktøyene og kontrollpanelverktøyene og -tjenestene til å opprette et
ubegrenset antall egendefinerte visningsprogrammer.

Brukere med en Enterprise-konto har tilgang til de samme verktøyene og tjenestene som en bruker med en Professional-konto har
tilgang til, og de kan i tillegg tilpasse brukergrensesnittet til visningsprogrammet og opprette egendefinerte rettighetsservere, interne programmer
for virksomheten og mye mer.

Du kan også bruke Single Edition-alternativet for å opprette et visningsprogram for én utgave som du kan sende inn til Apples App Store. For
Single Edition kreves det ikke bruk av kontrollpanelet for publisering av programmer.

Roller for Digital Publishing Suite

Når du abonnerer på Digital Publishing Suite, oppretter en Adobe-representant en hovedkonto. Du kan deretter bruke Account Administration-
verktøyet for å tildele roller til ulike Adobe-ID-er.

En Administratorkonto brukes til å tilordne kontotyper.

En programrolle binder publiserte folioer til et spesifikt egendefinert visningsprogram for flere folioer. Hvis en utgiver for eksempel
lager magasiner om utendørsidretter, må én Adobe-ID opprettes for hvert visningsprogram, for eksempel "sykling@publisher.com" eller
"fjellturer@publisher.com."
Unngå bruk av personnavn (for eksempel "olanordmann@publisher.com") for programrollen hvis du ikke har et eksisterende egendefinert
visningsprogram bundet til denne personens Adobe-ID.

Bruk Adobe-ID-en for DPS App Builder for å logge deg på DPS App Builder og opprette egendefinerte
visningsprogrammer.

Adobe anbefaler også
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Hvis du klikker på Folio Producer-koblingen på instrumentbordet (https://digitalpublishing.acrobat.com), vises Folio Producer. Du kan organisere og
redigere folioer med Folio Producer-verktøyet. Hvis du logger på med en abonnementskonto, kan du publisere folioer. Folio Producer-verktøyet
inneholder en organiseringsside som viser tilgjengelige folioer, og en redigeringsside som viser artiklene i en folio.

 
Tilgjengelige folioer vises i organiseringspanelet

Hvis du vil åpne Folio Producer Organizer direkte, velger du Folio Producer fra Folio Builder-panelmenyen.

Adobe anbefaler også
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Publisere folioer til Distribution Service

Nå eller Planlagt

Privat eller Offentlig

Gratis eller Salg

Merk:

Oppdatere publiserte folioer
Fjerne folioer fra serveren

Når du oppretter folioer og artikler, lastes de opp til Folio Producer-serveren som driftes av acrobat.com, men de vises ennå ikke i Adobe
Distribution Service (av og til kalt fullførelsesserveren). Distribution Service lagrer alle folioene som kundene kan laste ned.

Hvis du vil publisere folioer med statusen Salg eller Offentlig, må du DPS-kontrollpanelet ved hjelp av en DPS Professional- eller Enterprise-konto.
Alle kan imidlertid publisere folioer som private for å forbedre nedlastingsytelsen i Adobe Content Viewer på en enhet.

 
Publisere innhold til Distribution Service

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klikk Folio Producer (folioopprettingsverktøy) i kontrollpanelet. Velg en folio og klikk Publiser på organiseringssiden i Folio Producer-
verktøyet.

3. Angi foliostatusen.

Hvis du velger nå, publiseres folioen når du klikker Publiser. Velg Privat for status. Når folioen overføres live, bytter
statusen fra Privat til Offentlig. Du kan planlegge at folioer skal publiseres, men ikke at de skal oppdateres.

Hvis du velger Planlagt, publiseres folioen på tidspunktet du angir (ikke før 30 minutter og ikke etter 7 dager fra gjeldende klokkeslett).
Datoen og klokkeslettet vises i GMT, og du kan foreta nødvendige justeringer for ønsket tidssone.

På dette tidspunktet publiseres bare den planlagte folioen. Det blir ikke sendt ut noen push-varsling.

Når du setter foliostatusen til Offentlig, kan kundene laste folioen ned straks den er tilgjengelig i butikken. Du må ha
en DPS Professional- eller Enterprise-konto for å publisere en folio som Privat. Hvis en folio er angitt som Privat, kan den ikke lastes ned til
et egendefinert visningsprogram av kunder. Den er bare tilgjengelig i Adobe Content Viewer.

Sett foliostatusen til Salg hvis kundene bare kan laste ned folioen hvis de har betalt for den gjennom et abonnement eller
et kjøp fra et program. Når det gjelder salgsfolioer, må du gå gjennom In App Purchase-prosessen på Apple-utviklernettstedet eller In App
Billing-prosessen på Google Play-utviklernettstedet for å fastsette prisen på nedlastingen av salgsfolioen.

Alle folioer som publiseres med statusen Salg, vises ikke i Adobe Content Viewer. Forhåndsvis folioer til salgs med det egendefinerte
utviklerprogrammet du oppretter.

Statusen for folioer til salgs må ikke angis til Gratis og deretter Salg. Dette kan føre til at folioen ikke blir tilgjengelig i det
egendefinerte visningsprogrammet. Opphev publiseringen av slike folioer, og publiser dem deretter på nytt som offentlige folioer og
salgsfolioer.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

4. Angi produkt-ID-en.

De beste resultatene får du ved å bruke formatet com.publisher.publication.issue (for eksempel com.adobepress.inspire.july2013) for å
angi produkt-ID-en. Vi anbefaler at du ikke bruker store bokstaver i produkt-ID-en din. Det er ikke sikkert at store bokstaver fungerer med
Amazons funksjon for kjøp fra programmet.

For salgsinnhold må du passe på at du bruker den samme produkt-ID-en i dialogboksen Publiser folio som den du oppretter når du definerer
kjøp fra programmet.

Bruk nye produkt-ID-er for hver separate folio i programmet. Hvis du oppretter foliogjengivelser, bruker du imidlertid den samme
produkt-id-en for alle gjengivelsene i settet.

5. Klikk Publiser.

Folioen publiseres ikke hvis den inneholder artikler med ulike retninger eller størrelsesforhold. Hvis folioen publiseres, erstattes Publiser-
knappen av en Oppdater-knapp, og Fjern-knappen aktiveres.

Når du publiserer eller oppdaterer en folio, sendes jobben til køen, slik at du kan fortsette å jobbe i Organizer og publisere eller oppdatere flere
folioer. Velg View (Vis) > Publish Requests (Publiseringsforespørsler) for å vise køstatusen. Hvis en jobb mislykkes, kan du prøve på nytt. Det kan
være at du må oppheve publisering og velge Publiser på nytt. Se DPS-statussiden for informasjon om serverbrudd som kan påvirke publisering.

Ubeskyttede artikler lastes opp til en webserver, slik at de kan vises på datamaskiner.

Hvis Push-varslinger er aktivert for det egendefinerte visningsprogrammet ditt, klikker du på knappen Notify (Varsle) for å utløse en Push-varsling.
Se Push-varslinger.

Oppdatere publiserte folioer
Etter at du har publisert en folio, bruker du knappen Update (Oppdater) i Folio Producer Organizer for å oppdatere den publiserte folioen. Når
Adobe Content Viewer registrerer at en nedlastet folio har blitt oppdatert, ber programmet brukerne laste ned den oppdaterte folioen. Kontroller at
du ikke har endret verdiene for publikasjonsnavn, folionummer, produkt-ID og størrelse. Hvis du må endre noen av disse verdiene, opphever du
publiseringen av folioen og publiserer den på nytt i stedet for å oppdatere den.

1. Gjør de nødvendige endringene i folioen og artiklene.

Hvis du redigerer kildedokumentene for en artikkel, bruker du Oppdater-kommandoen i Folio Builder-panelet.

2. Gå til organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet.

3. Kontroller at folioens innstillinger for publikasjonsnavn og folionummer er identiske med innstillingene for den eksisterende folioen.

Hvis en av disse innstillingene er forskjellig, behandles den nye folioen som en separat utgave.

4. Velg folioen og Oppdater.

5. Angi de aktuelle statusinnstillingene og produkt-ID-en.

Ikke endre produkt-ID-en. Hvis du må bruke en annen produkt-ID, opphever du publiseringen av folioen og publiserer den deretter på nytt.

Hvis folioen din er en salgsversjon, kontrollerer du at produkt-ID-en er lik produkt-ID-en som ble angitt i In App Purchase-prosessen for
iPad-programmer eller i den relaterte prosessen for Android- og Amazon-programmer. Hvis du angir en annen produkt-ID, vises ikke folioen
i det egendefinerte visningsprogrammet.

Hvis Oppdater innhold er valgt, oppdateres folioinnholdet og metadataene. Hvis dette alternativet ikke er valgt, endres bare statusen når du
klikker på Oppdater. Det beste resultatet får du ved å la alternativet for oppdatering av innhold være valgt.

Fjerne folioer fra serveren
Folio Producer Organizer inneholder kommandoer både for oppheving av publisering og sletting.

Kommandoen for oppheving av publisering fjerner den publiserte folioen fra Distribution Service. Hvis du har et visningsprogram for flere
folioer i butikken, kan fjernede folioer ikke lenger lastes ned.

Kommandoen for sletting sletter folioen og innholdet i den. Slettede folioer vises ikke lenger i Folio Producer Organizer eller Folio Builder-
panelet.

Fjernede eller slettede folioer slettes ikke fra noen enheter de har blitt lastet ned til. Et trykk på Arkiver-knappen fjerner den slettede folioen fra
visningsprogrambiblioteket.

Adobe anbefaler også
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Folio Producer Editor

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen

Forhåndsvise artikler i miniatyrvisningen
Redigere artikkelinnstillinger

Du kan redigere artikkelinnstillinger, også enkelte innstillinger som ikke er tilgjengelige i Folio Builder-panelet, med Folio Producer Editor. Folio
Producer Editor har to visninger: en miniatyrvisning for forhåndsvisning av artikler og endring av egenskaper og en listevisning for sortering, låsing
og endring av andre innstillinger.

 
Tilgjengelige artikler i folioen 
A. Valgt artikkel B. Listevisning og miniatyrvisning C. Vis horisontal eller vertikal layout 

Du kan endre rekkefølgen på artikler manuelt, endre nedlastingsprioritetene og redigere andre innstillinger i listevisningen.

 
Folioartikler som vises i listevisningen

Forhåndsvise artikler i miniatyrvisningen
HTML-artikler og InDesign-artikler som bruker JPEG- eller PNG-bildeformat, viser miniatyrbilder i Folio Producer Editor. Det vises imidlertid ikke
miniatyrbilder i artikler som bruker PDF-bildeformatet.

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite, og klikk på Folio Producer.

2. Velg folioen du vil redigere, og klikk på Åpne.

3. Gjør ett av følgende:

Dra en artikkel for å endre rekkefølgen.
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Redigere artikkelegenskaper

Vise horisontale og vertikale layouter

Legge til en artikkel

Importere filen HTMLResources.zip

Endre artikkelnavnet

Til toppen av siden

Endringer du gjør i innstillingene i Artikkelegenskaper, gjenspeiles i Folio Builder-panelet. Se Endre
artikkelegenskaper.

Klikk knappene for horisontal og vertikal for å endre layouten. Dra glidebryteren for
miniatyrstørrelse for å endre størrelsen på artikkelminiatyrene.

Klikk Legg til, og velg deretter artikkelen i folioen som du vil kopiere fra. Du kan også kopiere en artikkel til en annen
folio ved å velge Kopier til på artikkelens hurtigmeny.

Klikk for å importere filen HTMLResources.zip. Se Importere HTMLResources.

Velg Endre navn på artikkelens hurtigmeny, og endre deretter artikkelnavnet. Når du endrer artikkelnavnet, endres
bare artikkelnavnet, ikke artikkeltittelen som vises i visningsprogrammet. Endrer du et artikkelnavn, kan det føre til at navto-koblingene
mellom artikler brytes.

Redigere artikkelinnstillinger

1. Velg og åpne en folio i Folio Producer Editor.

2. Endre artikkelinnstillingene ved hjelp av enten miniatyrvisningen eller listevisningen. Se Endre artikkelegenskaper.
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Merk:

Når du oppretter artikler basert på HTML-dokumenter i stedet for InDesign-dokumenter, kan du konfigurere en ressursmappe for deling av bilder,
skript og CSS-filer. Ressursmappen må hete "HTMLResources.zip", og du kan bare importere én slik HTML-ressursmappe til en folio. Filen
HTMLResources.zip er ikke en artikkel som kan forhåndsvises. Det er en fil for delte ressurser eller for å vise innhold, for eksempel bilder eller
PDF-filer, i nettleseren i visningsprogrammet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter HTML-artikler, kan du se Importere HTML-
artikler.

Når du skal opprette ZIP-filen, velger du innholdet i HTML-ressursmappen, ikke selve mappen.

Hvis flere personer jobber med HTML-artikler, må du sørge for at de har en oppdatert kopi av HTML-ressursmappen, slik at de kan referere til
den.

1. Åpne mappen som inneholder HTML-ressursene, velg innholdet og komprimer det til en ZIP-fil.

2. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite. Klikk Folio Producer.

3. Velg en folio, og velg Open (Åpne).

4. Klikk på knappen Import HTML Resources (Importer HTML-ressurser) i Folio Producer Editor .

5. Klikk på Bla gjennom, velg filen HTMLResources.zip og klikk deretter på Åpne.

Hvis du må redigere den komprimerte HTML-ressursfilen, gjør du endringene, oppretter en ny ZIP-fil og importerer den på nytt.

Du kan også importere filen HTMLResources.zip ved å velge Importer HTML-ressurser på Folio Builder-panelmenyen.

Adobe anbefaler også
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Du angir folioinformasjon og endrer innstillingene ved hjelp av organiseringspanelet. Enkelte av disse innstillingene er ment for intern sporing.
Innstillinger som er merket med en stjerne (*), er obligatoriske for å publisere folioen.

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite med den riktige Adobe-ID-en.

2. Klikk Folio Producer (folioopprettingsverktøy) i kontrollpanelet.

Du kan også velge Folio Producer på Folio Builder-panelmenyen i InDesign.

3. Endre folioegenskapene. Se Endre folioegenskaper.
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Hvis du er en Professional- eller Enterprise-kunde, kan du eksportere en folio som en ZIP-fil som du kan angi i DPS App Builder. Før du kan
eksportere en folio, må du publisere den.

Hvis du bruker et Creative Cloud-abonnent eller en Single Edition-lisens til å opprette et program for én folio, kan du ikke bruke
eksporteringsmetoden. Velg i stedet folioen i Folio Builder-panelet, og velg Create App (Opprett program) på panelmenyen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se den trinnvise publiseringsveiledningen, som er tilgjengelig fra Help-menyen (Hjelp) i DPS App Builder.

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite med en abonnementskonto.

2. Klikk Folio Producer (folioopprettingsverktøy) i kontrollpanelet. Publiser folioen i Folio Producer Organizer. Se Publisere folioer til Distribution
Service.

3. Velg den publiserte folioen, og klikk på Eksporter i Folio Producer Organizer.

4. Angi navn og plassering for ZIP-filen, og klikk deretter på Lagre.

Du angir denne ZIP-filen når du bruker DPS App Builder til å opprette et visningsprogram for én folio. Se Opprette et eget visningsprogram for
iPad og iPhone.
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Bruke HTML- og JavaScript-API-er for å utvide DPS
DPS tilbyr flere metoder for bruk av HTML og JavaScript-API-er for å forbedre brukeropplevelsen. Når du oppretter HTML-innhold for et
egendefinert bibliotek, en egendefinert butikk eller et rettighetsbanner, kan du se i Library and Store API (API for bibliotek og butikk).

For HTML-innhold i en folio, for eksempel en HTML-artikkel eller et webinnholdsoverlegg, kan du se Reading API (Lese-API). Lese-API-en
inkluderer noen funksjoner som er tilgjengelige API-en for bibliotek og butikk, i tillegg til API-er for geolokasjon, kamera, kalender og
enhetsoppdaging.

Alt HTML-innhold du angir i DPS App Builder, kan referere til API-en for bibliotek og butikk. HTML-artikler eller webinnholdsoverlegg i en folio kan
referere til lese-API-en.

Følgende funksjoner gir tilgang til JavaScript-API-ene.

Egendefinert bibliotek
Du kan erstatte den opprinnelige implementeringen av visningsprogrambiblioteket ved hjelp av HTML, JavaScript og CSS slik at det passer til dine
behov. Ved å gå til API-er kan du duplisere e-handelsfunksjonalitet som blir funnet i standardbiblioteket og tilpasse den, slik at den passer til
prosjektutformingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte biblioteker og butikker, kan du se Custom storefronts
and libraries (Egendefinerte butikker og biblioteker).

 API-en for bibliotek og butikk Lese-API

Egendefinert bibliotek *  

Egendefinert butikk *  

Egendefinerte spor (webvisninger) *  

Rettighetsbanner *  

Velkomstskjerm *  

Informasjonsskjerm * *

Webinnholdsoverlegg  *

HTML-artikkel  *
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Egendefinerte biblioteker har tilgang til API-er for bibliotek og butikk.

Egendefinerte spor
Egendefinerte spor (også kalt "egendefinerte navigasjonsikoner") vises nederst i navigasjonsfeltet. Når du trykker på disse egendefinerte sporene,
vises det en webvisning, for eksempel en egendefinert butikk eller en side med vanlige spørsmål. HTML-en for webvisning refererer til API-en for
bibliotek og butikk.

 
Hvis du trykker på en av navigasjonsikonene, vises det en webvisning. HTML-innholdet i hver webvisning kan referere til API-er for bibliotek og
butikk.

Rettighetsbanner
Hvis programmet inkluderer direkte rettigheter, kan du definere at et HTML-banner skal vises øverst i biblioteksvisningen, som vist i bildene
ovenfor. Du kan bruke banneret for å be utskriftsabonnenter om å gjøre noe for å få umiddelbar tilgang til innholdet, for å lage abonnementstilbud
eller for å vise annonser. Rettighetsbanneret har full tilgang til API-en for bibliotek og butikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke
direkte rettigheter med DPS.

Velkomstskjerm
Velkomstskjermen er en gjennomsiktig webvisning som viser HTML-innhold mellom velkomstbildet og biblioteket/butikken. HTML-innholdet vises
første gang kundene starter programmet etter installasjonen, eller første gang de starter programmet etter en oppdatering. Velkomstskjermen har
full tilgang til API-en for bibliotek og butikk. Se Getting started with a welcome screen (Komme i gang med en velkomstskjerm) i DPS-
utviklingssenter.
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Eksempelvelkomstskjerm som samler inn informasjon fra API-ene for bibliotek og butikk.

Informasjonsskjerm
Med v30-versjonen kan du vise en informasjonsskjerm hver gang kunder viser innholdet i programmet. Du kan for eksempel oppmuntre lesere til å
opprette en konto, laste ned et hjelpeprogram, gå til innhold i hjelpen eller vise andre egendefinerte tilbud gjennom en gjennomsiktig webvisning.
Velkomstskjermen har full tilgang til JavaScript-API-ene, enten API-en for bibliotek og butikk eller lese-API-en, avhengig av hvor
informasjonsskjermen utløses.

Du kan åpne informasjonsskjermen på et hvilket som helst programnivå (for eksempel et egendefinert bibliotek eller rettighetsbanner) eller på
folionivå (HTML-artikkel eller webinnholdsoverlegg). HTML-filene som brukes på informasjonsskjermen ligger på en server utenfor programmet, og
ikke i programmet. Brukerne må være koblet til Internett for å kunne bruke informasjonsskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30.

HTML-artikler / webinnholdsoverlegg
Hvis du vil gå til JS-API-er fra en folio i stedet for i biblioteket, kan du opprette en HTML-artikkel eller et webinnholdsoverlegg. Du kan deretter
opprette digitale inntrengere for å vise forskjellig innhold, avhengig av hvor artikkelen ble anskaffet, eller du kan dra nytte av kamera-API-en,
geolokasjons-API-en, eller forskjellige API-er for forbrukermarkedsføring.
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HTML-en i dette webinnholdsoverlegget lager et kall til lese-API-en for å finne ut hvordan problemet oppstod, og viser innhold i henhold til dette.
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Oppdatere folioer publisert med forhåndsutgitte verktøy
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Hvis du brukte Content Bundler til å publisere folioer for et visningsprogram for flere folioer, vises ikke folioen i Folio Builder-panelet eller i Folio
Producer. Publiserte folioer er imidlertid fremdeles tilgjengelige for nedlasting og visning for kundene dine. Du kan fortsatt redigere og oppdatere
disse folioene ved hjelp av Content Bundler så lenge den er tilgjengelig.

Når du oppdaterer arbeidsflyten til å bruke Folio Builder-panelet, kan du opprette folioer som er tilgjengelige sammen med eksisterende folioer.
Kontroller at du bruker den samme Adobe-ID-en som du bruker i Content Bundler. Oppdater og send også det egendefinerte visningsprogrammet
på nytt, slik at det kan vise folioer opprettet med nyere verktøy.

Hvis du vil redigere en eksisterende folio som ble publisert ved hjelp av Content Bundler, kan du nå fortsette å bruke Content Bundler.

143

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no


DPS App Builder

144



Sjekklister for egendefinerte visningsprogrammer

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Sjekkliste for visningsprogram for én folio (kun iPad)
Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (iPad og iPhone)
Sjekkliste for abonnementsvisningsprogram (iPad og iPhone)
Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (Windows Store)
Sjekkliste for opprinnelig visningsprogram for flere folioer (Android)
Sjekkliste for gammelt visningsprogram for flere folioer (Android)

Hvis du har alle filene og all informasjonen du trenger, er det enkelt å opprette et egendefinert visningsprogram med DPS App Builder. Bruk
sjekklisten for å kontrollere at du har de nødvendige filene.

Sjekkliste for visningsprogram for én folio (kun iPad)
Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et iPad-visningsprogram for én folio.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter sertifikatene og bildene som kreves for å sende et egendefinert visningsprogram til Apple App
Store, kan du laste ned den trinnvise publiseringshåndboken via kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite eller DPS App Builder.

Generelt

Adobe-ID-en som brukes for programmet.

Creative Cloud-medlemskapskonto eller Single Edition-serienummer (bare Single Edition)

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

Distribution P12-sertifikat (og -passord)

Distribution mobileprovision-fil

Developer P12-sertifikat (og -passord)

Developer mobileprovision-fil

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

SD-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 512 x 512 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til
glanseffekten eller avrundede hjørner.

HD-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge
til glanseffekten eller avrundede hjørner.

SD-velkomstbilder: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.

Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (iPad og iPhone)
Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for iPad.

Folioer

Adobe-ID-en som brukes for programmet.

Minst én gratis folio som ble publisert som offentlig med programmets Adobe-ID.

Kjøp fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter kjøpet fra programmet og publiserer
folioen.

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

Distribution P12-sertifikat (og -passord)

Distribution mobileprovision-fil

Developer P12-sertifikat (og -passord)

Developer mobileprovision-fil
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Production push P12-sertifikat og passord (valgfritt)

Developer push P12-sertifikat og passord (valgfritt)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

SD-iPad-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 512 x 512 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til
glanseffekten eller avrundede hjørner.
SD-iPhone-programikoner: ikoner på 29 x 29 og 57 x 57 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller
avrundede hjørner.
HD-iPad-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å
legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.
HD-iPhone-programikoner: ikoner på 58 x 58, 114 x 114 og 120 x 120 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten
eller avrundede hjørner.
SD-velkomstbilder for iPad: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.
HD-velkomstbilder for iPad: bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler i PNG-format. Bruk 8-biters PNG-format for å redusere
filstørrelsen.
Velkomstbilder for iPhone: bilder på 320 x 480, 640 x 960 og 640 x 1136 piksler i PNG-format.

Sjekkliste for abonnementsvisningsprogram (iPad og iPhone)
Bestemte filer og bestemt informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for iPad.

Hvis du oppretter et visningsprogram med egendefinert berettigelse, eller hvis du vil opprette et egendefinert lager eller bibliotek, kan du se i de
aktuelle artiklene i DPS-utviklersenteret for å finne mer om krav.

Folioer

Adobe-ID-en som brukes for programmet.

Minst én gratis folio er publisert som en offentlig folio

Kjøp fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter kjøpet fra programmet og publiserer
folioen.

Kjøp fra programmet for alle abonnementsvarigheter. Hvis du oppretter et gratis abonnementsprogram, må du opprette et kjøp fra
programmet for gratisabonnementet.

Delt hemmelighet knyttet til Adobe-ID-en for programmet (se Account Administration-verktøyet)

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

Distribution P12-sertifikat (og -passord)

Distribution mobileprovision-fil

Developer P12-sertifikat (og -passord)

Developer mobileprovision-fil

Production push P12-sertifikat og passord (obligatorisk for Newsstand)

Developer push P12-sertifikat og passord (obligatorisk for Newsstand)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

SD-iPad-programikoner: ikoner på 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 og 512 x 512 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til
glanseffekten eller avrundede hjørner.

SD-iPhone-programikoner: ikoner på 29 x 29 og 57 x 57 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten eller
avrundede hjørner.

HD-iPad-programikoner: ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 og 1024 x 1024 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å
legge til glanseffekten eller avrundede hjørner.

HD-iPhone-programikoner: ikoner på 58 x 58, 114 x 114 og 120 x 120 piksler i PNG-format. Det er ikke nødvendig å legge til glanseffekten
eller avrundede hjørner.

SD-velkomstbilder: bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler i PNG-format.

HD-velkomstbilder: bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler i PNG-format. Bruk 8-biters PNG-format for å redusere filstørrelsen.
Velkomstbilder for iPhone: bilder på 320 x 480, 640 x 960 og 640 x 1136 piksler i PNG-format.

SD Newsstand-ikon: ikon på 96 x 128 piksler i PNG-format (obligatorisk for Newsstand).
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HD Newsstand-ikon: ikon på 192 x 256 piksler i PNG-format (obligatorisk for Newsstand)

SD-abonnementsruter: bilder på 964 x 184 og 708 x 250 piksler i PNG-format.

HD-abonnementsruter: bilder på 1928 x 368 og 1416 x 500 piksler i PNG-format.

Egendefinerte navigasjonsikoner (valgfritt, bare Enterprise): bilder på 30 x 30 (SD) og 60 x 60 (HD) piksler i PNG-format med gjennomsiktig
bakgrunn. Operativsystemet erstatter fargen med en systemfarge for eventuelle ikke-gjennomsiktige piksler.

Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (Windows Store)
Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for Windows Store. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du oppretter disse filene, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.

Folioer

Adobe-ID-en som brukes for programmet.
Fakturering fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter fakturering fra programmet og
publiserer folioen.
Delt hemmelighet knyttet til Adobe-ID-en for programmet (se Account Administration-verktøyet)

Informasjon som kreves for å sende appen

Gyldig Microsoft-utviklerkonto
URL-adresse til webside for personvernerklæring

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

PNG-bilde på 310 x 310 piksler, som brukes for programmet på startskjermen, i butikken og i søkeresultater
PNG-bilde på 310 x 150 piksler, som brukes for programmet på startskjermen
Gjennomsiktig PNG-bilde på 620 x 300 piksler for velkomstbildet for programmet

Sjekkliste for opprinnelig visningsprogram for flere folioer (Android)
Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for Google Play Store. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du oppretter disse filene, kan du se Publiseringsprosess for Android-enheter.

Folioer

Adobe-ID-en som brukes for programmet.
Fakturering fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter fakturering fra programmet og
publiserer folioen.
Delt hemmelighet knyttet til Adobe-ID-en for programmet (se Account Administration-verktøyet)

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

Gyldig .p12-sertifikat (og passord) eller .keystore-fil og (og informasjon om passord/alias)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

Et hvilket som helst programikon i PNG-format (det skaleres til 96 x 96)

Sjekkliste for gammelt visningsprogram for flere folioer (Android)
Følgende filer og informasjon er nødvendig når du skal opprette et visningsprogram for flere folioer for Google Play Store. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du oppretter disse filene, kan du se Publiseringsprosess for Android-enheter.

Folioer

Adobe-ID-en som brukes for programmet.

Fakturering fra programmet for alle publiserte folioer til salgs. Bruk den samme produkt-ID-en når du oppretter fakturering fra programmet og
publiserer folioen.

Delt hemmelighet knyttet til Adobe-ID-en for programmet (se Account Administration-verktøyet)

Filer som er nødvendige for å sikre programmet

Gyldig P12-sertifikat (og passord)

Nødvendige illustrasjoner for merking av programmet

programikoner: ikoner på 36 x 36, 48 x 48 og 72 x 72 i PNG-format
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Velkomstbilder: bilder med 1280 x 800 / 800 x 1280, 1920 x 1200 / 1200 x 1920, 2048 x 1536 / 1536 x 2048 eller 2560 x 1600 / 1600 x 2560
piksler i 8-bits PNG-format.
Egendefinerte navigasjonsikoner (valgfritt, bare Enterprise): bilder med 75 x 43, 98 x 52 eller 214 x 114 piksler i PNG-format. For hvert ikon
oppretter du separate bilder for tilstandene Opp, Ned og Deaktivert.

Adobe anbefaler også
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Oversikt over DPS App Builder
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Med DPS App Builder (tidligere kalt Viewer Builder) kan du opprette et egendefinert visningsprogram som du kan sende til butikker som for
eksempel Apple Store og Google Play Store. DPS App Builder for skrivebord er for øyeblikket bare tilgjengelig for Mac OS. Den nye webbaserte
DPS App Builder, som for øyeblikket lar deg bygge opprinnelige Android-apper, fungerer både i Windows og Mac OS. En gang i fremtiden vil den
webbaserte DPS App Builder tilby støtte for andre plattformer og erstatte skrivebordsversjonen.

Bruk DPS App Builder for skrivebord for å opprette visningsprogrammer for én og flere folioer samt abonnementsbaserte visningsprogrammer. Du
kan for øyeblikket ikke opprette visningsprogrammer for én folio for Google Play Store, Amazon Appstore eller Windows Store. Apper med én folio
er bare for iPad.

Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen DPS App Builder for skrivebord, kan du gå hit: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac.

Video om DPS App Builder

Publisere app med én folio til iPad

Publisere app med flere folioer til iPad

Adobe anbefaler også

Colin Fleming forklarer hvordan du oppretter
et egendefinert visningsprogram med DPS
App Builder.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Lær hvordan du bruker den nye DPS Single
Edition til å publisere et program for én
utgave til iPad App Store.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Lær hvordan du publiserer innhold til
nettbrettbutikkene med Professional eller
Enterprise Edition.... Les mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone

Programdetaljpanelet
Entitlement Details (rettighetsdetaljer) (kun Enterprise)
Subscription Details (abonnementsdetaljer)
Panelet Icons and Splash Screens (ikoner og velkomstbilder)
Newsstand
Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise)
Sosial deling
Sertifikater
Build -detaljer
Laste ned og teste visningsprogrammer
Sende og administrere visningsprogrammet

Bruk DPS App Builder til å opprette egendefinerte visningsprogrammer for iPad eller for både iPad og iPhone. Hvis du angir gyldige filer og gyldig
informasjon, genererer DPS App Builder både et utviklingsprogram og et distribusjonsprogram. Utviklingsprogrammet er beregnet for testing. Hvis
programmet fungerer som det skal, sender du distribusjonsfilen, i ZIP-format, til Apple Store.

Informasjonen du oppgir, for eksempel sertifikater og passord, lagres ikke på Adobe-serveren. Det er bare programfilene som lagres på Adobe-
serveren.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise DPS-konto, kan du se iOS-publiseringshåndboken for Professional og Enterprise for informasjon
om hvordan du oppretter de nødvendige sertifikatene og bildene.
Hvis du er en Creative Cloud- eller Single Edition-bruker, kan du se Trinnvis iPad-publiseringsveiledning for Single Edition.

Det du trenger for å opprette iOS-visningsprogrammer med DPS App Builder

Systemkrav:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard eller nyere for iOS-visningsprogrammer (Max OSX 10.7 eller nyere anbefales for bruk av Application Loader)

Internett-tilkobling

DPS App Builder

En gyldig Adobe-ID som er tilordnet til DPS App Builder-rollen ved hjelp av Account Administration-verktøyet (Professional eller Enterprise)

Opprette et egendefinert visningsprogram

1. Skaff de nødvendige filene og den nødvendige informasjonen. Se Sjekklister for egendefinerte visningsprogrammer.

2. Last ned og installer DPS App Builder.

DPS App Builder kan lastes ned via kontrollpanelet for Digital Publishing Suite. Hvis du bruke InDesign CS6 eller InDesign CC, installeres
DPS App Builder når du oppdaterer DPS Desktop-verktøy.

3. Start DPS App Builder, og logg deg på med en gyldig Adobe-ID.

Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på DPS App Builder, kan være forskjellig fra Adobe-ID-en du bruker for å angi tittel-ID-en i
programdetaljpanelet.

Ved hjelp av Account Administration-verktøyet kan du eller administratoren tildele rollen DPS App Builder til en Adobe-ID. Se Account
Administration-verktøyet.

4. Klikk Ny, velg iOS, og velg deretter iPad eller iPad og iPhone (du kan ikke velge bare iPhone). Klikk på Next (Neste).

150

http://help.adobe.com/no/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/no/ppcompdoc/Step_by_step_guide_to_dps_se.pdf
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/checklists-custom-viewer-apps.html#checklists_for_custom_viewer_apps
https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool


Merk:

Til toppen av siden

App Name (Programnavn)

App Version (Programversjon)

 

5. Angi filene og informasjonen som kreves.

(Professional/Enterprise) Hvis du oppretter et program for én folio, kan du velge folioen i Folio Builder-panelet og velge Create App
(Opprett program) på panelmenyen. Forsikre deg om at kontoen du bruker til å opprette folioen, inneholder både program- og DPS App Builder-
rollen.

Programdetaljpanelet
I programdetaljpanelet kan du angi navnene på visningsprogrammene dine og konto-ID-informasjonen.

 

Angi et navn på visningsprogram som vises under programikonet på iPad. Som en generell regel bør du bruke 13
tegn eller færre for å unngå at navnet trunkeres.

Vil du teste programnavnet ditt på iPad, åpner du et webområde i iPad Safari, velger Add to Home Screen (Legg til på startskjerm) på Safari-
menyen og skriver deretter inn det ønskede navnet til visningsprogrammet. Hvis disse navnene er trunkert, bruker du et kortere navn.

Angi den nyeste versjonen av visningsprogrammet.
DPS App Builder inkluderer en tidligere versjon som en sikkerhetskopi. Med v28-versjonen kan du opprette et v27-visningsprogram som støtter
iOS 5 og iPad 1. V28-visningsprogrammet støtter iOS 7-funksjoner, men ikke iOS 5.
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App Type (Programtype)

Multi Folio (Flere folioer)

Built-in Single Edition App (Innebygd Single Edition-program)

Multi Folio with Entitlement (Flere folioer med rettigheter)

Multi Folio with iTunes Subscription (Flere folioer med iTunes-abonnement)

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Flere folioer med rettigheter og iOS-abonnement)

Adobe Content Viewer

Title (Library View) (Tittel (biblioteksvisning))

Title ID/Password (Tittel-ID/-passord)

Optional URL Scheme (Valgfritt URL-format)

Exported Folio (Eksportert folio)

Optional Privacy Policy URL( Valgfri nettadresse til retningslinjene for personvern)

Optional Welcome Screen (Valgfri velkomstskjerm)

Angi visningstypen (se Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer). Typen konto avgjør hvilke alternativer som er
tilgjengelige.

Et visningsprogram for flere folioer inneholder et bibliotek som lar brukere laste ned innhold som ligger på
Adobe Distribution Service.

Et program for én folio inneholder innebygd innhold. Når du velger
dette alternativet, vises alternativet Exported Folio. Angi ZIP-filen som er opprettet med Eksporter-alternativet i Folio Producer Organizer.
Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis iPhone er valgt.

(Kun Enterprise): Opprett et visningsprogram som bruker en egendefinert
rettighetsserver for å bestemme hvilke kunder som kan laste ned innhold. Hvis du velger dette alternativet, bruker du din egen
abonnementstjeneste. Hør med Apple. Programmer med bare Entitlement kan ikke aktiveres for Newsstand.

Opprett et visningsprogram som bruker
abonnementsmodellen til Apple App Store.

(Kun Enterprise): Opprett et
visningsprogram som bruker en egendefinert rettighetsserver for å bestemme hvilke kunder som kan laste ned innhold. Kunder kan
abonnere ved hjelp av abonnementstjenesten din eller via Apples App Store.

Opprett en versjon av Adobe Content Viewer i stedet for å laste det ned fra App Store. Se Opprette en
egendefinert versjon av Adobe Content Viewer for iPad.

Skriv inn navnet som skal vises øverst i visningsprogrambiblioteket. For å få best resultater bør
du ikke bruke flere enn 35 tegn.

Angi riktig Adobe-ID og passord for programmet ditt. Angi den samme Adobe-ID-en du bruker til å
opprette folioer for denne tittelen. Kontroller at Adobe-ID-en har Program-rollen i Account Administration-verktøyet. Tittel-ID-en for programmet
kan være forskjellig fra Adobe-ID-en som brukes for å logge seg på DPS App Builder.

Angi det egendefinerte URL-formatet som starter visningsprogrammet i Safari og andre
programmer. For å sikre en unik URL-adresse anbefaler Apple at du bruker omvendt domene-formatet (com.utgiver.publikasjon). Bruker du sosial
deling i kombinasjon med Twitter, får du best resultater ved å bruke 32 tegn eller færre.
Anta for eksempel at du angir "com.sportspub.kajakk" som URL-format. Hvis du bygger inn en "com.sportspub.kajakk://"-kobling på websiden,
åpnes visningsprogrammet når koblingen klikkes i den mobile webleseren. Se Apples webområde for utviklere hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du velger programtypen Built-in Single Edition App (Innebygd Single Edition-program), angir du ZIP-filen
som skal bygges inn i visningsprogrammet. Hvis du vil opprette en ZIP-fil, bruker du Eksporter-alternativet i Folio Producer Organizer. Se
Eksportere folioer for visningsprogrammer for én folio. (I stedet for å bruke den eksporterte ZIP-filen kan du velge folioen i Folio Builder-panelet og
velge Create App (Opprett program).)

Hvis du angir en nettadresse til retningslinjene for
personvern, vises "Privacy Policy" (Retningslinjer for personvern) på menyen for bibliotekinnstillinger. Hvis en bruker trykker på Privacy Policy
(Retningslinjer for personvern), vises nettsiden i en nettleser fra programmet.

(Kun Enterprise) Velkomstskjermen er en gjennomsiktig webvisning som viser det HTML-
innholdet du velger. HTML-innholdet vises første gang kundene starter programmet etter installasjonen, eller første gang de starter programmet
etter en oppdatering. Du kan for eksempel bruke velkomstskjermen til å oppmuntre leserne til å opprette en konto, godta vilkår for bruk, utforske
en forhåndsvisningsutgave og gjøre seg kjent med programmet. Velkomstskjermen har full tilgang til JavaScript-API-et for biblioteket/butikken, og
du har full kontroll over opplevelsen.
Angi ZIP-filen som inneholder HTML-filene. Hvis programmet støtter både iPad og iPhone, skal HTML-filene vise innhold som fungerer på begge
enhetene. Hvis du vil ha instruksjoner om eksempler på HTML-filer, kan du se artikkelen om velkomstskjermer i DPS Developer Center.

Avanserte alternativer

152

http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/dps-publishing-overview.html#types_of_custom_viewer_apps
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/create-custom-content-viewer-ipad.html#create_a_custom_adobe_content_viewer_for_ipad_and_iphone
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/create-custom-content-viewer-ipad.html#create_a_custom_adobe_content_viewer_for_ipad_and_iphone
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/export-folios-single-folio-viewers.html#export_folios_for_single_folio_viewers


Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming)

Enable Favorites (Aktivere favoritter)

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktiver automatisk skjuling av foliorullefelt)

Always Open Background Downloaded Issue (Åpne alltid utgaver som er lastet ned i bakgrunnen)

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktiver navigasjon med aktive soner til venstre og høyre)

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktiver visning av foliovisningskontroller med aktiv sone nederst på siden)

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Skjul øverste navigasjonsfelt i foliovisningen)

Enable Auto Folio Archiving (Aktiver automatisk arkivering av folioer)

Enable Caching of Library Information (Aktiver bufring av bibliotekinformasjon)

Hide Sign In Button in Library (Skjul Logg på-knapp i biblioteket) (bare Enterprise)

 

Velg dette alternativet for å la brukerne dine knipe og zoome på ikke-interaktive sider. Husk å
velge alternativet for PDF-bildeformatet når du oppretter folioen din.

Velg dette alternativet for å la brukerne bokmerke favorittartiklene sine i appen. Hvis funksjonen er
aktivert, vises et Favoritter-ikon oppe til høyre i navigasjonslinjen i visningsprogrammet. Favoritter er ennå ikke tilgjengelige i visningsprogrammet
for iPhone.

Som standard vises et rullefelt på 6 piksler til høyre for
artiklene i en folio. Hvis du velger dette alternativet, vises rullefeltet bare når brukeren ruller i artikkelen.

Når dette alternativet er valgt, åpnes alle
folioer som har blitt lastet ned i bakgrunnen siden forrige økt, når programmet startes. Hvis dette alternativet ikke er valgt, åpnes den sist viste
folioen der du slapp. Dette alternativet er spesielt nyttig for daglige og ukentlige tidsskrifter.

Hvis du velger dette alternativet,
vises usynlige aktive soner på venstre og høyre side av hver artikkel (eller side hvis artikkelen bare ruller horisontalt). Når aktive soner trykker,
hoppes det til neste eller forrige artikkel. Aktive soner er spesielt nyttig i fullskjermoverlegg, for eksempel lysbildefremvisninger. Aktive soner
aktiveres for både iPad- og iPhone-visningsprogrammer.
Hvis det vises en knapp i den aktive sonen, utløses knappen hvis du klikker på området. Hvis det vises andre overlegg i den aktive sonen, utløses
den når du klikker på området.

Hvis du
velger dette alternativet, vises navigasjonsfeltene når man trykker i den aktive sonen både øverst og nederst på siden. Navigasjonsfeltene vises
ikke hvis du trykker et sted utenfor de aktive sonene. Aktive soner aktiveres for både iPad- og iPhone-visningsprogrammer.
Knapper har høyere prioritet enn de aktive sonene for foliovisning, de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn de aktive sonene til
høyre og venstre, og de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn alle overlegg som ikke er knapper.

Hvis du velger dette alternativet, vises bare det
nederste navigasjonsfeltet når en bruker trykker på en artikkel. Dermed kan utgivere lage et egendefinert navigasjonsfelt på alle artikkelsidene i
folioen.

Velg dette alternativet for å aktivere automatisk arkivering av folioer
når kunden laster ned det maksimalt tillatte antallet folioer. Angi om arkiveringen skal slås på som standard. Kundene kan bruke
enhetsinnstillingene til å slå automatisk arkivering av og på. Du må også spesifisere det maksimale antallet nedlastede folioer (mellom 6 og 90) for
visningsprogrammet. Når grensen nås, arkiveres de minst nylig oppdaterte folioene automatisk. Kundene kan ikke endre det maksimale antallet.
Kundene kan laste ned alle arkiverte folioer på nytt.

Velg dette alternativet for å hurtigbufre folioinformasjon, for
eksempel prisen på en folio. Hvis du velger dette alternativet, forbedres ytelsen for programmer med store biblioteker fordi visningsprogrammet
ikke kontrollerer Apple-serveren hver gang biblioteket lastes inn. Hvis du velger dette alternativet, kan det imidlertid føre til at folioinformasjonen
blir utdatert. Hvis du for eksempel velger dette alternativet og endrer kostnaden på handelsfolioer, vil biblioteket vise villedende informasjon. Dette
alternativet er for øyeblikket bare tilgjengelig for abonnementsprogrammer.

Som standard vises Logg på-knappen øverst til venstre i
biblioteket i abonnementsprogrammer med egendefinerte rettigheter. Du kan skjule Logg på-knappen hvis det egendefinerte biblioteket ditt har en
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Hide Subscribe Button in Library (Skjul Abonner-knapp i biblioteket) (bare Enterprise)

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart)

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Åpne siste navngitte folio automatisk etter nedlasting)

Enable Rate the App Dialog (Aktiver dialogboksen for rangering av programmer)

Show Analytics Opt-in Dialog (Vis dialogboksen for aktivering av datainnsamling)

Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) (bare Enterprise)

Supported Languages (Støttede språk)

Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger)

Til toppen av siden

annen påloggingsmetode.

Som standard vises Abonner-knappen øverst til
venstre i biblioteket i abonnementsprogrammer. Du kan skjule Abonner-knappen.

Hvis det er merket av
for dette alternativet, lastes den nyeste folioen ned automatisk når programmet startes. Bruk Account Administration-verktøyet til å gjøre den første
salgsfolioen gratis for førstegangsnedlastere.

Hvis det er merket av for Auto-
download latest entitled folio on first launch (Last ned siste navngitte folio automatisk ved første oppstart", er dette valget for automatisk åpning
valgt som standard, slik at førstegangslesere kan laste ned appen og begynne å lese den nyeste folioen umiddelbart. Hvis du deaktiverer valget
for automatisk åpning, ser brukerne at folioen lastes ned i biblioteket, men folioen åpnes ikke før de trykker på omslagsbildet. På denne måten kan
utgivere legge inn en melding i banneret, slik at førstegangsbrukere vet at de mottar en gratis folio.

Velger du dette alternativet, vises det en dialogboks der
kundene dine kan rangere programmet når de har startet det et gitt antall ganger. Hvis du for eksempel setter verdien for visning av denne
dialogboksen til 5, blir brukere spurt om å rangere programmet den femte gangen de starter det. Hvis de velger å bli minnet på det senere, blir de
spurt om å rangere programmet neste gang de starter det.
Angi den nisifrede program-ID-en for programmet ditt. For å få tak i denne ID-en logger du deg på itunesconnect.apple.com, klikker Manage Your
Applications (Administrer programmene dine) og klikker deretter programmet ditt. Kopier den nisifrede Apple-ID-strengen (ikke pakke-ID-en
(Bundle ID)).

Hvis du velger dette alternativet, kan kundene dine
deaktivere datainnsamling. De kan bruke bibliotekinnstillingene i visningsprogrammet til å aktivere når som helst. Dette alternativet er spesielt
nyttig for geografiske områder der du er forpliktet til å tillate brukere å deaktivere datainnsamling.
Hvis du vil redigere standardtekst som vises, velger du Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger), og laster ned og redigere verdiene for
Dialogbokstittel for Analytics-registrering og Dialogbokstekst for Analytics-registrering.

Velg dette alternativet hvis du har en gammel egendefinert
butikkonfigurasjon som du ønsker å bruke. Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke angi et egendefinert bibliotek.

iTunes viser språkene som visningsprogrammet er tilgjengelig på. Grensesnittet for visningsprogrammet
er oversatt til flere språk, men det er sannsynlig at folioinnholdet ikke er det. Velg minst ett språk som visningsprogrammet skal vises på.

Du kan tilpasse alle tekststrengene i visningsprogrammet på alle støttede språk. Du kan for
eksempel tilpasse knappetekst i biblioteket og tekst i dialogbokser. Velg dette alternativet, og klikk deretter Generate Template (Generer mal) for å
laste ned en XML-mal til Dokumenter-mappen din. Deretter kan du redigere denne XML-filen og angi den i DPS App Builder. Hvis du redigerer et
visningsprogram som er opprettet for en tidligere versjon, anbefaler vi at du laster ned og redigerer den nyeste malen.
Når du redigerer XML-filen, inkluderer hvert grensesnittelement et <key name> og en eller flere språkstrenger (for eksempel <en> for engelsk).
Rediger teksten i språkkoden (for eksempel <en>). Ikke endre <key name>-strengen.
(Enterprise) Du kan også bruke denne XML-filen når du skal redigere etikettene for bibliotek og visningsprogram og ta med språkstrenger for
etikettene under de egendefinerte ikonene på navigasjonsverktøylinjen. Et sett med grensesnittelementer vises på slutten av XML-filen med
nøkkelnavn som "Library", "iPad viewer label" og "iPad Custom slot 1 label". De egendefinerte spornumrene tilsvarer rekkefølgen fra venstre til
høyre til de tilpassede ikonene du legger til mellom knappene Bibliotek og Visningsprogram i delen for navigasjonsverktøylinjen. Angi
språkstrengene for de egendefinerte sporene, for eksempel "<en>Hjelp</en>" og "<es>Ayuda</es>" for norsk og spansk. 

 
Navn på redigeringsalternativer i visningsprogrammet

Entitlement Details (rettighetsdetaljer) (kun Enterprise)
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Merk:

Service URL (tjeneste-URL)

Service Auth URL (URL for godkjenningstjeneste)

Integrator ID (integrerings-ID)

Optional Create Account URL (Valgfri URL-adresse for oppretting av konto)

Forgot Password URL (URL for glemt passord)

Optional Existing Subscription URL (Valgfri URL for eksisterende abonnement)

Send App ID and Version (send program-ID og -versjon)

Entitlement Banner Enabled (Rettighetsbanner aktivert)

Banner Page URL (URL for ekstern bannerside)

Offline Banner Assets (objekter for frakoblet banner)

Banner Height (Bannerhøyde)

 

Disse alternativene vises hvis du velger et av rettighetsalternativene for Viewer Type (visningsprogramtype).

Kontakt din Adobe-representant hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en egendefinert rettighetsserver.

Angi URL-en i formatet http://[:]/contextroot/api/, for eksempel
http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Tjeneste-URL-en og URL-en for godkjenningstjeneste må samsvare med integrerings-ID-
en, men verdien til integrerings-ID-en brukes hvis de er forskjellige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se API-dokumentasjonen for direkte
rettighet, eller du kan kontakte din Adobe-representant.

Angi den samme informasjonen som ble brukt for tjeneste-URL-en.

Integrerings-ID-en får du fra Adobe når rettighetskontoen din er lagret på våre servere. Du kan bruke den samme
integrerings-ID-en for flere programmer. API-en inneholder "appId" og "appVersion" på hver metode, slik at implementeringen din kan finne ut
hvilket program som ber om rettighetsinformasjon
Kontakt Adobe-representanten din hvis du vil ha informasjon om integrerings-ID-en.

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å registrere et
abonnement via utgiveren, ikke via Apples abonnementsprosess. Denne URL-adressen brukes når brukere trykker på en Abonner-knapp med en
kobling til rettighetstjenesten din.

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å hente et glemt passord.

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å oppgi et
eksisterende abonnement på trykte utgaver når de registrerer et digitalt abonnement. La dette feltet stå tomt for å deaktivere knappen med en
kobling for abonnement på trykte utgaver i visningsprogrammet.

Dette alternativet gjør at visningsprogrammets program-ID og -versjon kan sendes i
rettighetsrelaterte API-kall. Vi anbefaler at du velger dette alternativet.

Velg dette alternativet hvis du vil vise et abonnementsbanner i full bredde i biblioteket
i visningsprogrammet i stedet for abonnementsbildet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises kun abonnementsbildet i biblioteket. Hvis du bruker
et banner i stedet for abonnementsbildet, bør du vurdere å inkludere lenker til abonnementsalternativene i HTML-innholdet.

Angi URL-adressen som viser abonnementsbanneret hvis brukeren er koblet til Internett.
Dette banneret i full bredde vises i den øvre delen av visningsprogrambiblioteket – over abonnementsbildet og de tilgjengelige folioene. Du kan
angi forskjellige URL-adresser for enheter med standardoppløsning og HD-enheter

Velg ZIP-filen som inneholder objektene som skal brukes som banner hvis brukeren ikke
er koblet til Internett. ZIP-filen må inneholde én enkelt HTML-fil, én eller flere bildefiler og valgfrie CSS-filer. ZIP-filen kan ikke inneholde
undermapper. Alt innhold må være på samme nivå. Du kan angi forskjellige ZIP-filer for målenheter med standardoppløsning og HD-målenheter.

Angi høyden på banneret som vises i visningsprogrambiblioteket, som en fast størrelse eller en prosent av
bibliotekområdet. Du kan angi en verdi mellom 1 og 1280, men den viste bannerhøyden kan ikke være over 40 % av bibliotekområdet.
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Til toppen av siden

Subscription Tiles (Abonnementsruter)

Optional Library Subscription Tile URL (valgfri URL for abonnementsbilde i bibliotek)

Optional Remote Custom Dialog URL (Valgfri URL for ekstern kundedialogboks)

Subscription Type (Abonnementstype)/Abonnementsprodukter

Merk:

Til toppen av siden

Subscription Details (abonnementsdetaljer)

 

Disse alternativene vises hvis du velger et av abonnementsalternativene for Viewer Type (visningsprogramtype).

Angi bakgrunnsbilder som beskriver Apple-abonnementsalternativene. Hvis du vil ha liggende ruter som
vises når enheten roterer sidelengs, angir du et bilde på 964 x 184 piksler for iPad SD og et bilde på 1928 x 368 piksler for iPad HD. For stående
ruter angir du et bilde på 708 x 250 og 1416 x 500 piksler for de forskjellige iPad-størrelsene.
Et trykk på en hvilken som helst del av bildet viser iOS-abonnementsalternativene. Disse alternativene er avhengige av kjøpsinformasjon for
abonnementet i programmet som du spesifiserer i iTunes Connect.
Merk: Hvis du angir et rettighetsbanner, vises det i stedet for – ikke i tillegg til – abonnementsrutene. Grunnet en feil i DPS App Builder, er det
imidlertid likevel nødvendig å spesifisere abonnementsbildene selv om de ikke brukes i programmet.

Angi en URL-adresse som vises i et nettleservindu i
programmet når kunden trykker på abonnementsbildet. Denne nettsiden kan inneholde informasjon som ikke nødvendigvis har noe med
abonnementer å gjøre.

Denne URL-en lastes når kunden fullfører
abonnementsprosessen. Du kan for eksempel be om brukerinformasjon eller gi detaljert informasjon om produktene.

Velg Paid (Betalt) hvis du har et program med et betalt abonnement. Har du
abonnementsprodukter, klikker du på plussikonet for å angi minst én produkt-ID for Apple iTunes Connect og tilhørende varighet. Disse
alternativene vises når kunder trykker på abonnementsbildet eller Abonner-knappen.
Velg Free (Gratis) hvis du oppretter et Newsstand-program med Apples alternativ for gratisabonnementer. Angi produkt-ID-en for
gratisabonnementet du registrerte i iTunes Connect.

Delt hemmelig informasjon er obligatorisk for abonnementsprogrammer. Bruk iTunes Connect for å opprette eller vise den delte
hemmeligheten. Bruk Account Administrator-verktøyet for å angi de delte hemmelige tegnene for programkontoen. Deretter logger du deg på Folio
Producer Organizer for å utløse den delte hemmelige oppdateringen.

Panelet Icons and Splash Screens (ikoner og velkomstbilder)
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App-ikoner

Merk:

Velkomstbilder

Optional artwork

Enable shine effect on app icon (Aktiver glanseffekt for programikon)

Optional Fonts ZIP for HTML

Til toppen av siden

 

Bruk dette panelet til å angi programikoner og velkomstbilder som skal vises i iTunes og på iPad.

I stedet for å angi én ikonfil om gangen, velger du filene i et Finder-vindu og drar dem til panelet Icons and Splash Screens (Ikoner og
velkomstskjermer).

Ikonene du angir, brukes på iPad-startsiden ved installasjon, og på enhetens App Store når de vises fra iPad. Angi ikoner på 29 x
29, 50 x 50, 72 x 72 og 76 x 76 piksler i PNG-format for iPad SD-enheter. Angi ikoner på 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 og 152 x 152 piksler i
PNG-format for iPad HD-enheter. Angi ikoner på 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 114 x 114 og 120 x 120 piksler for iPhone. Apple runder automatisk av
hjørnene. Ikke skaler opp mindre illustrasjoner. Bruk 72 ppt, RGB, adskilte PNG-filer av høy kvalitet.

Bildefilnavnene må alltid inneholde filtypen .png.

Når visningsprogrammet startes, vises et velkomstbilde (også kalt et startbilde) i ca. tre sekunder. Hvis du vil bruke
velkomstbilder, bruker du sammenslåtte PNG-bilder av høy kvalitet med 72 ppt og i RGB-format i disse størrelsene. Hvis du vil redusere
filstørrelsen, bruker du Save for Web & Devices (Lagre for nett og enheter) i Photoshop for å lagre 8-biters PNG-filer.

bilder på 1024 x 768 og 768 x 1024 piksler for iPad SD

bilder på 2048 x 1536 og 1536 x 2048 piksler for iPad HD

bilde på 320 x 480 piksler for iPhone SD

Et bilde på 640 x 960 piksler for iPhone HD og et bilde på 640 x 1136 piksler for iPhone 5.

For å få best resultater gjør du velkomstbildet forskjellig fra forsiden. Hvis forsiden og velkomstbildet er identiske, kan brukere tro at programmet er
fryst når de starter det første gang. Noen utgivere legger "Laster . . ." til i velkomstbildene.

Det store programikonet vises for programmet i App Store, og brukes om nødvendig for å vise programmet på App Store. Angi
et bilde på 512 x 512 piksler for iPad- og iPhone-enheter med lav oppløsning og et bilde på 1024 x 1024 piksler for iPad- og iPhone-enheter med
høy oppløsning. Du får best resultater hvis du bruker Save for Web & Devices (Lagre for nett og enheter) i Photoshop for å opprette 8-biters PNG-
filer. Du kan også angi dette bildet mens du sender programmet til Apple Store. Ikke skaler opp mindre illustrasjoner. Bruk 72 ppt, 8-biters, RGB,
sammenslåtte PNG-filer av høy kvalitet. Hvis du vil redusere filstørrelsen, oppretter du 8-biters PNG-filer i stedet for 24-biters.

Angi om du vil at programikonene skal inkludere glanseffekten, som
ser ut et skinnende lys i øvre del av ikonet.

 
Shine off (left) and on (right)

Hvis du bruker skrifter i tekst i HTML-stakker eller webvisningsoverlegg, kan du inkludere dem i .folio-filen eller
visningsprogrammet. Hvis du velger å inkludere dem i visningsprogrammet, komprimerer du skriftene i en ZIP-mappe. ZIP-filen kan ikke inneholde
undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.
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Aktivere Newsstand

Magasin/avis

Heftekant

Newsstand-ikon

Til toppen av siden

Newsstand

 

Hvis du aktiverer Newsstand, vises visningsprogrammet i Newsstand-mappen på iPad-er der iOS5 er installert. Hvis du vil aktivere Newsstand,
må du opprette et visningsprogram med iTunes-abonnement – enten kun iTunes-abonnement eller Entitlement med iTunes-abonnement, men
ikke bare Entitlement. I tillegg må du aktivere pushvarslinger.

Velg dette alternativet for å la visningsprogrammet vises i Newsstand-mappen.

Avgjør om Newsstand skal klassifisere visningsprogrammet som magasin eller avis.

Velg et alternativ for å bestemme dekorasjonen på Newsstand-ikonet når en kunde dobbeltklikker Hjem-knappen for å vise de aktive
programmene. Hvis du for eksempel velger Venstre kant, vises en heftekant på venstre side og dekorasjonen på høyre side.

Spesifiser et PNG-ikon som vises i Newsstand-mappen. Bruk en adskilt PNG-fil på 72 ppi, RGB og av høy kvalitet ved 96 x 128
piksler for iPad SD, og 192 x 256 for iPad HD. Dette ikonet brukes som forsidebilde i Newsstand. Dette ikonet erstattes av forsidebildet for folioen
som ble publisert sist.

Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise)
Med dette panelet kan du tilpasse navigasjonsverktøylinjen som vises nederst i biblioteket i det egendefinerte visningsprogrammet ditt.
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Skjul Bibliotek-knapp

Vise navigasjonsverktøylinjen

Skjule visningsprogramikonet

Skjule kjøpeknapper

Skjule påloggingsknappen

Skjule gratis folioer

Låse programorientering

Tilpasse og forhåndsvise verktøylinjen og egendefinerte ikoner

Bruke et egendefinert visningsprogrambibliotek

Egendefinerte ikoner

 

Hvis navigasjonsverktøylinjen vises og det trykkes på Bibliotek-knappen i det nederste navigasjonsfeltet, skjer det samme
som når du trykker på Bibliotek-knappen i navigasjonsfeltet øverst til venstre. Du kan skjule Bibliotek-knappen for å unngå denne overflødige
funksjonaliteten, men bare hvis det nederste navigasjonsfeltet er aktivert.

Velg dette alternativet hvis du vil vise navigasjonsverktøylinjen nederst i visningsprogrammet.
Angi om navigasjonsverktøylinjen skal vises i alle visningene, inkludert biblioteket og foliovisningen, eller om den skal skjules når folioene vises.

Hvis navigasjonsverktøylinjen er valgt, kan du skjule visningsprogramikonet som vises som standard. Når du
klikker på visningsprogramikonet, vil sist viste folio komme opp.

Velg dette alternativet hvis du vil at folioer skal være tilgjengelige bare for kjøp gjennom et abonnement og ikke gjennom
enkeltkjøp.

Hvis du velger dette alternativet, vises ikke påloggingsknappen øverst i venstre hjørne av skjermen når det trykkes
på et kundeikon.

Velg dette alternativet for å skjule gratis folioer i biblioteket ditt. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil bruke den
egendefinerte serveren din for å gi kunder rettigheter til bestemte folioer basert på påloggingskontoinformasjonen deres.
Les mer om å begrense folioer på Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (bruke begrenset distribusjon med Digital Publishing
Suite).

Hvis du velger Portrett eller Landskap, forblir programmet i denne orienteringen på en iPad. Denne innstillingen
påvirker alle visninger, inkludert bibliotekvisningen og foliovisningen, også dersom folioen har begge orienteringene.

Bruk denne delen for å angi egendefinerte ikoner for navigasjonsverktøylinjen
i standardbiblioteket eller angi et egendefinert HTML-bibliotek.

Når du klikker bibliotekikonet i delen for navigasjonsverktøylinjen i DPS App Builder, vises
alternativet Use Custom Viewer Library (Bruk et egendefinert visningsprogrambibliotek). Hvis du klikker på ikonet for alternativet, kan du angi ZIP-
filen med HTML-koden din. Vær oppmerksom på at dette alternativet ikke vises hvis Use Legacy Store APIs (Bruk foreldede butikk-API-er) er valgt
på programdetaljsiden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte biblioteker, kan du se Opprette et egendefinert
bibliotek (Enterprise).

Klikk på plussikonet til høyre i panelet for å opprette en egendefinert knapp (også kalt et "egendefinert spor") for
navigasjonsverktøylinjen. Du kan også velge ikonene Bibliotek eller Visningsprogram for å bytte ut standardikonene for Bibliotek og
Visningsprogram med standardikoner.
Du kan ta med så mange som 8 navigasjonsikoner for iPad (6 egendefinerte pluss ikonene for Bibliotek og Visningsprogram) og 2 for iPhone (1
egendefinert pluss Bibliotek).
For hvert ikon spesifiserer du PNG-filer på 30 x 30 og 60 x 60 piksler med en gjennomsiktig bakgrunn. Bruk en hvilken som helst farge for
forgrunnsbildet. iOS anvender en systemfarge (vanligvis lyseblå) til ikke-gjennomsiktige piksler og endrer utseendet på ikonet for å angi om det er
valgt.
Når brukerne trykker på et egendefinert ikon, vil en nettleser i programmet vise innholdet i den angitte HTML-filen, for eksempel en butikk,
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Ikonetikett

Type

Navto-lenkenavn

Ikon for ZIP-fil for HTML-ressurser

Låse orientering

Hide Title Bar (Skjul tittelfelt)

Vise navigasjonskontroller

Automatisk oppstart

Merk:

Til toppen av siden

Enable Sharing (Aktiver deling)

Publikasjons-URL-adresse (bare v28)

nyhetsfeed eller hjelpeside. Kundene kan trykke på en lukkeknapp for å gå tilbake til bibliotekvisningen.

Angi teksten som vises under ikonet, for eksempel "Butikk" eller "Hjelp".
Hvis programmet inneholder flere språk i brukergrensesnittet, kan du redigere XML-filen du laster ned når du velger alternativet Use Customized
Strings (Bruk egendefinerte strenger) i delen Programdetaljer. Du kan også bruke XML-filen til å endre etikettene for bibliotek og visningsprogram.
Se beskrivelsen Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger) tidligere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Velg WebView for å vise innholdet i en HTML-fil du angir. Velg Navigering bare hvis du publiserer en Woodwing-basert app der du kan
bruke metadataene for valg til å hoppe til en forside, innholdsfortegnelse eller hjelpeartikkel. Angi navnet i formålsfeltet.

Med dette alternativet kan du bruke goto://-formatet til å opprette artikkelkoblinger som åpner HTML-innhold knyttet til det
egendefinerte ikonet. Hvis koblingsnavnet for eksempel er "Store", åpnes webvisningsprogrammet Store når du oppretter en knapp med
handlingen goto://ApplicationViewState/Store. Se Opprette goto-koblinger til egendefinerte ikoner.

Angi en ZIP-fil som inneholder objektene som skal brukes for webvisningen som vises når brukerne trykker
på verktøylinjeknappen. ZIP-filen må inneholde én enkelt HTML-fil og eventuelle nødvendige bilde- og CSS-filer. ZIP-filen kan ikke inneholde
undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.

Hvis du vil at webvisningen som vises når brukere trykker verktøylinjeknappen, bare skal vise én orientering, velger du
horisontal eller vertikal.

Velg dette alternativet for å skjule tittelfeltet som vises øverst i visningsprogrambiblioteket når HTML-innholdet for
det egendefinerte ikonet vises.

Vis navigasjonskontroller som for eksempel Tilbake- og Oppdater-knapp for websiden. Disse alternativene vises i
tittelfeltet over HTML-innholdet.

En av de egendefinerte verktøylinjeknappene kan settes til Automatisk oppstart. Når automatisk oppstart er aktivert, vises
HTML-siden automatisk når du åpner visningsprogrambiblioteket.

Klikk på plussikonet til høyre i navigasjonsverktøylinjepanelet for å ta med opptil åtte knapper for iPad-programmer. Du kan også erstatte
standardknappene Bibliotek og Visningsprogram. Klikk på knappene i forhåndsvisningslinjen for å veksle mellom knappene.

Sosial deling
Innstillingene for sosial deling angir om kunder kan dele artikler fra programmet ditt via Facebook, Twitter, e-post eller kopier-og-lim-inn. Sosial
deling er tilgjengelig for iPad- og iPhone-visningsprogrammer. Denne funksjonen er imidlertid ikke tilgjengelig for visningsprogrammer for én
utgave eller Android-visningsprogrammer. Hvis du vil lære mer om arbeidsflyten for sosial deling, kan du se Bruke sosial deling.

 

Hvis du velger Enable Sharing (Aktiver deling), viser aktivitetsarket alle gyldige delingsalternativer på iOS 7-
enheter. For øyeblikket kan du ikke slå av delingsalternativer for iOS7.
For iOS 6-enheter er ikke menyen for sosial deling lenger tilgjengelig i noen apper som er bygd etter 11. februar 2014 på grunn av nye
restriksjoner knyttet til referansen til annonse-ID i Facebook SDK. Alternativene under "iOS 6-spesifikke innstillinger" er ikke lenger relevante.

For v28-programmer angir du URL-adressen som inneholder informasjon om publikasjonen din.
Koblingen til publikasjons-URL-adressen vises når kunder deler en beskyttet artikkel. For v29-programmer er ikke publikasjons-URL-adressen
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Til toppen av siden

Enterprise Signed Viewer App (Enterprise-signert visningsprogram)

Developer Mobileprovision

Distribution Mobileprovision

Sideloadable Developer Build

Enable Push Notifications (Aktivere Push-varslinger)

Use Adobe Push Server (Bruk Adobes Push-server)

Til toppen av siden

nødvendig lenger. Når beskyttede artikler deles, inneholder koblingen nå hele URL-adressen til artikkelen, og en betalingsmurmelding vises.

Sertifikater

 

Apple krever at alle programmer signeres av et gyldig sertifikat og klargjøres før de kan kjøres på iPad. Du angir Mobileprovision-filene under
Klargjøring. Du angir sertifikatene når du laster ned de genererte visningsprogrammene.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter sertifikater og Mobileprovision-filer, kan du se publiseringshåndboken for iPad i PDF-format,
som er tilgjengelig på kontrollpanelet eller via hjelpemenyen i DPS App Builder.

Velg dette alternativet bare hvis du vil bruke et klargjøringssertifikat for
virksomheter for et visningsprogram som bare skal distribueres i organisasjonen din. Angi en program-ID og Mobileprovision-filen for
virksomheten. Du kan også aktivere push-varslinger i et Enterprise-signert program. mobileprovision-filen må ha en pakke-ID eller Bundle ID (uten
jokertegn). Se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

Mobileprovision-filen bestemmer hvilke iPad-er som kan installere og bruke visningsprogrammet. Mobileprovision-
filen for utviklingsprogrammet inneholder en liste over iPad-ID-er kalt UDID-er.

Mobileprovision-filen bestemmer hvilke iPad-er som kan installere og bruke visningsprogrammet.

Velg dette alternativet slik at du kan legge til .folio-filer manuelt i visningsprogrammet for utvikling via iTunes. Du
kan bare bruke .folio-filer, og ikke .zip-filer opprettet ved hjelp av Eksporter-knappen i Folio Producer Organizer.

Velg dette alternativet for å aktivere Adobe Push-varslinger. Hvis du velger dette
alternativet, vises det et rødt merke på visningsprogramikonet som indikerer antall tilgjengelige folioer, eller så aktiverer Newsstand en Push-
varsling. Dette alternativet er obligatorisk når Newsstand er aktivert.

Hvis du velger dette alternativet, håndteres Push-varslinger av Adobe-serveren. Angi
distribusjonssertifikatet og passordet du oppretter på Apples webområde for utviklere. Hvis du vil konfigurere Push-varslinger, konfigurerer du
program-ID-en, oppretter nye Mobileprovision-filer og oppretter et Push-sertifikat for produktet. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se
publiseringshåndboken for iPad i PDF-format, som kan lastes ned via hjelpemenyen i DPS App Builder.
Hvis du opphever valget av dette alternativet (bare Enterprise), kan du angi en tredjepartsserver for Push-varslinger. Angi serveren i feltet Push
URL (Push-URL-adresse). Angi eventuelle andre serverforespørsler som kreves av serveren din, i feltet Custom Push Parameters (Egendefinerte
Push-parametere). Hvis du vil vise grunnleggende krav for å konfigurere Push-serveren, kan du se Push-varslinger.

Build -detaljer
Hvis du logget på ved hjelp av en Adobe-ID levert for Omniture-sporing, vises det innstillinger for sporing av brukerdata på siden for bygging av
detaljer. Disse dataene fylles ut automatisk. Hvis du har en virksomhetskonto og disse alternativene ikke vises, kontakter du en Adobe-
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Til toppen av siden

Developer P12 Certificate

Developer P12 Password

Til toppen av siden

Sende utviklingsprogrammet

Oppdatere et program

Slette en build

representant.

Når du har angitt informasjon eller filer for alle obligatoriske felt, klikker du Submit Build og deretter Finish.

Hvor lang tid det tar å opprette utviklings- og distribusjonsprogrammene, avhenger av hvor opptatt serveren er.

Laste ned og teste visningsprogrammer
Det kreves sertifikater for to forskjellige visningsprogrammer – et utviklingsprogram og et distribusjonsprogram. Utviklingsprogrammet er beregnet
for testing, mens distribusjonsprogrammet er programmet du sender til Apple når du har testet og godkjent utviklingsprogrammet.

1. Velg visningsprogrammet på administrasjonssiden der versjonene av de egendefinerte visningsprogrammene vises.

2. Klikk Developer Viewer (.ipa) for å laste ned utviklingsprogrammet.

3. Angi p12-sertifikatet og -passordet for utvikler, og klikk deretter Download And Sign.

.p12-filen lagrer privatnøkkelinformasjon for sertifikatet. Når du skal opprette .p12-sertifikatet, må du bruke
Apples webområde for utviklere til å opprette og laste ned et sertifikat, og deretter bruke Keychain Access-verktøyet til å eksportere
privatnøkkelen for sertifikatet som et .p12-sertifikat.

Når du oppretter .p12-sertifikatet, blir du bedt om å opprette et passord. Tomme passord virker ikke. Hvis du har
brukt et tomt passord, oppretter du .p12-sertifikatet på nytt med et virkelig passord.

4. Last ned utviklingsprogrammet (.ipa) i iTunes-biblioteket, og følg instruksjonene i filen "iPad Publishing Companion Guide.pdf" for å teste
programmet.

5. Hvis utviklingsprogrammet fungerer som det skal, går du tilbake til siden Manage (Administrer) i DPS App Builder og klikker Distribution
Viewer (.zip) (Distribusjonsvisningsprogram). Angi informasjon for distribusjonssertifikatet, og klikk Download And Sign.

Sende og administrere visningsprogrammet
Når du har lastet ned og testet det egendefinerte visningsprogrammet, sender du distribusjonsvisningsprogrammet (.zip) til Apple.

Hvis utviklerprogrammet fungerer som det skal, sender du distribusjonsprogrammet, i ZIP-format, til Apple Store.
Du finner detaljerte instruksjoner i PDF-en "iPad Publishing Companion Guide".

Hvis du må opprette forskjellige ikoner eller gjøre endringer, velger du programikonet på hovedsiden, og klikker deretter
Rediger. Informasjonen og valgene beholdes. Gjør de nødvendige endringene, og send deretter builden på nytt. Programmet oppdateres.
Hvis du vil sende en ny versjon av programmet ditt til Apple, kan du redigere et eksisterende program eller opprette et nytt. Hvis du oppretter en
ny versjon av programmet, bruker du mobileprovision-filene basert på samme program-ID som programmet du har bygd tidligere.
Versjonsinformasjonen oppdateres automatisk.
Hvis du vil endre typen visningsprogram, for eksempel konvertering av et program med flere folioer til en flerfolio med program for iTunes-
abonnement, kan du ikke redigere det eksisterende programmet. Opprett i stedet et nytt program ved å bruke de samme mobileprovision-filene.

Hvis du ikke lenger trenger utvikler- og distribusjonsprogrammene, velger du visningsprogrammet på hovedsiden, og klikker
deretter Slett. Du kan opprette en ny build når som helst – du bruker bare mobileprovision-filene basert på samme program-ID som ble brukt for
programmet.
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Opprette egendefinerte visningsprogrammer for iPad (Single Edition)

  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et egendefinert program for iPad ved hjelp av en Single Edition-lisens, kan du laste ned
Step-by-Step Guide for Single Edition iPad Publishing (Trinnvis brukerveiledning for iPad-publisering i Single Edition).
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Opprette gamle DPS-apper for Android-enheter

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

App Name (Programnavn)

App Version (Programversjon)

Gammel Android-app eller ny opprinnelig Android-app?
Opprette en gammel app for Android-enheter
Programdetaljpanelet
Entitlement Details (rettighetsdetaljer) (kun Enterprise)
Subscription Details-panel
Panelet Icons and Splash Screens (ikoner og velkomstbilder)
Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise)
Klargjøring
Build -detaljer
Laste ned og teste Android-visningsprogrammet
Sende og administrere visningsprogrammet

Gammel Android-app eller ny opprinnelig Android-app?
Du kan bygge to forskjellige typer apper for Android- og Amazon-enheter: den gamle AIR-baserte Android-appen eller den nye opprinnelige
Android-appen. Denne artikkelen beskriver hvordan du bygger det gamle AIR-baserte Android-programmet. Hvis du vil ha instruksjoner for
hvordan du bygger en opprinnelig Android-app, kan du se Bygge opprinnelige Android-apper for DPS.

Hvis du vil vise et diagram for sammenligning av funksjoner, kan du se DPS-støttet funksjonsliste.

Opprette en gammel app for Android-enheter
Bruk DPS App Builder for skrivebordet til å opprette en gammel (AIR-basert) app for Android-enheter. Du kan opprette visningsprogrammer for
flere folioer, men ikke visningsprogrammer for én folio. Kjøp fra programmet er tilgjengelig for Google Play Store (tidligere kalt Android Market). Se
Publishing Process for Android Mobile Devices (Publiseringsprosess for Android-mobilenheter).

Hvis du angir gyldige filer og gyldig informasjon, genererer DPS App Builder en APK-fil. Hvis APK-filen fungerer som den skal, sender du den til
Google Play Store.

Informasjonen du oppgir, for eksempel sertifikater og passord, lagres ikke på Adobe-serveren. Det er bare programfilene som lagres på Adobe-
serveren.

1. Skaff de nødvendige filene og den nødvendige informasjonen. Se Sjekkliste for visningsprogram for flere folioer (Android) og
Publiseringsprosess for Android-mobilenheter.

2. Last ned og installer DPS App Builder.

DPS App Builder kan lastes ned via kontrollpanelet for Digital Publishing Suite, og kan installeres sammen med InDesign CS6 når du
oppdaterer DPS Desktop Tools.

3. Start DPS App Builder, og logg deg på med en gyldig Adobe-ID.

Adobe-ID-en du bruker for å logge deg på DPS App Builder, kan være forskjellig fra Adobe-ID-en du bruker for å angi tittel-ID-en i
programdetaljpanelet.

4. Klikk Ny, velg Android (gammel), og klikk deretter Neste.

5. Angi filene og informasjonen som kreves.

Programdetaljpanelet
I programdetaljpanelet kan du angi navnene på visningsprogrammene dine og konto-ID-informasjonen.

Angi et visningsprogramnavn som skal vises under programikonet. Som en generell regel bør du bruke 13 tegn eller
færre for å unngå at navnet trunkeres.

Legg til et bokmerke på Android-startskjermen for å teste visningsprogramnavnet.

Angi den nyeste versjonen av visningsprogrammet.
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App Type (Programtype)

Multi Folio (Flere folioer)

Multi Folio with Entitlement (Flere folioer med rettigheter)

Available Library Views (Tilgjengelige bibliotekvisninger)

Title (Library View) (Tittel (biblioteksvisning))

Title ID/Password (Tittel-ID/-passord)

Use Strict Rendition Logic (Bruke logikk for fast gjengivelse)

Enable Favorites (Aktivere favoritter)

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktiver automatisk skjuling av foliorullefelt)

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktiver navigasjon med aktive soner til venstre og høyre)

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktiver visning av foliovisningskontroller med aktiv sone nederst på siden)

Show Analytics Opt-in Dialog (Vis dialogboksen for aktivering av datainnsamling)

Use Customized Strings (Bruk tilpassede strenger)

Til toppen av siden

Merk:

Integrator ID (integrerings-ID)

Optional Create Account URL (Valgfri URL-adresse for oppretting av konto)

DPS App Builder inkluderer en tidligere versjon som en sikkerhetskopi.

Angi visningstypen (se Ulike typer egendefinerte visningsprogrammer). Typen konto avgjør hvilke alternativer som er
tilgjengelige.

Et visningsprogram for flere folioer inneholder et bibliotek som lar brukere laste ned innhold som ligger på
Adobe Distribution Service.

(Kun Enterprise): Opprett et visningsprogram som bruker en egendefinert
rettighetsserver for å bestemme hvilke kunder som kan laste ned innhold. Hvis du velger dette alternativet, bruker du din egen
abonnementstjeneste.

Velg om biblioteket skal ha bare rutenettvisning, bare forsidevisning eller begge
deler. Bibliotekets rutenettvisning viser åtte folioer per side. Hvis du velger bare forsidevisning, vises det bare én folio per side. Enkelte utgivere
foretrekker å vise bare forsider på mindre enheter.

Skriv inn navnet som skal vises øverst i visningsprogrambiblioteket. For å få best resultater bør
du ikke bruke flere enn 35 tegn. For øyeblikket kan det bare brukes alfanumeriske eller numeriske tegn. Ikke bruk spesialtegn, for eksempel
apostrof ('). Det kan føre til uventede problemer på Android-enheter.

Angi riktig Adobe-ID og passord for programmet ditt. Angi den samme Adobe-ID-en som brukes for å
publisere folioer for dette programmet. Kontroller at Adobe-ID-en har Program-rollen i Account Administration-verktøyet.

Avanserte alternativer

Som standard viser visningsprogrammer på Android-enheter folioer i alle
størrelser. Hvis du vil sikre at visningsprogrammet bare viser folioer som passer til enheten, kan du velge et alternativ i DPS App Builder. For
øyeblikket gjelder logikk for fast gjengivelse bare for 7-tommers enheter. Dette alternativet er hovedsakelig nyttig for å hindre at uønskede iOS-
foliogjengivelser vises på 7 tommers Kindle Fire-enheter. Hvis du har opprettet Android-gjengivelser, for eksempel folioer på 1232 x 752, må du
ikke slå på faste gjengivelser når du oppretter visningsprogrammet for Google Play Store.

Velg dette alternativet for å la brukerne bokmerke favorittartiklene sine i appen. Hvis funksjonen er
aktivert, vises et Favoritter-ikon oppe til høyre i navigasjonslinjen i visningsprogrammet.  

Som standard vises et rullefelt på 6 piksler til høyre for
artiklene i en folio. Hvis du velger dette alternativet, vises rullefeltet bare når brukeren ruller i artikkelen.

Hvis du velger dette alternativet,
vises usynlige aktive soner på venstre og høyre side av hver artikkel (eller side hvis artikkelen bare ruller horisontalt). Når aktive soner trykker,
hoppes det til neste eller forrige artikkel. Aktive soner er spesielt nyttig i fullskjermoverlegg, for eksempel lysbildefremvisninger. Aktive soner er
ikke tilgjengelige i visningsprogrammer for iPhone.
Hvis det vises en knapp i den aktive sonen, utløses knappen hvis du klikker på området. Hvis det vises andre overlegg i den aktive sonen, utløses
den når du klikker på området.

Hvis du
velger dette alternativet, vises navigasjonsfeltene når man trykker i den aktive sonen både øverst og nederst på siden. Navigasjonsfeltene vises
ikke hvis du trykker et sted utenfor de aktive sonene.
Knapper har høyere prioritet enn de aktive sonene for foliovisning, de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn de aktive sonene til
høyre og venstre, og de aktive sonene for foliovisning har høyere prioritet enn alle overlegg som ikke er knapper.

Hvis du velger dette alternativet, kan kundene dine
deaktivere datainnsamling. De kan bruke bibliotekinnstillingene i visningsprogrammet til å aktivere når som helst. Dette alternativet er spesielt
nyttig for geografiske områder der du er forpliktet til å tillate brukere å deaktivere datainnsamling.

Du kan tilpasse alle tekststrengene i visningsprogrammet på alle støttede språk. Du kan for
eksempel tilpasse knappetekst i biblioteket og tekst i dialogbokser. Velg dette alternativet, og klikk deretter Generate Template (Generer mal) for å
laste ned en XML-mal til Dokumenter-mappen din. Deretter kan du redigere denne XML-filen og angi den i DPS App Builder. Hvis du redigerer et
visningsprogram som er opprettet for en tidligere versjon, anbefaler vi at du laster ned og redigerer den nyeste malen.
Når du redigerer XML-filen, inkluderer hvert grensesnittelement et <key name> og en eller flere språkstrenger (for eksempel <en> for engelsk).
Rediger teksten i språkkoden. Ikke endre <key name>-strengen.

Entitlement Details (rettighetsdetaljer) (kun Enterprise)
Følgende alternativer vises hvis du velger Rettigheter for visningsprogramtype.

Kontakt din Adobe-representant hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en egendefinert rettighetsserver.

Integrerings-ID-en får du fra Adobe når rettighetskontoen din er lagret på våre servere. Dette alternativet er bare
tilgjengelig for DPS Enterprise-kunder. Kontakt Adobe-representanten din hvis du vil ha informasjon om integrerings-ID-en.

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å registrere et
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Forgot Password URL (URL for glemt passord)

Send App ID and Version (send program-ID og -versjon)

Entitlement Banner Enabled (Rettighetsbanner aktivert)

Banner Page URL (URL for ekstern bannerside)

Offline Banner Assets (objekter for frakoblet banner)

Banner Height (Bannerhøyde)

Til toppen av siden

Landscape Subscription Tile (liggende abonnementsbilde)

Portrait Subscription Tile (stående abonnementsbilde)

Custom Subscription Dialog URL (Optional) (URL for egendefinert abonnementsdialogboks (valgfri))

Til toppen av siden

36x36/48x48/72x72 icons (ikoner på 36 x 36 / 48 x 48 / 72 x 72)

Merk:

Landscape Splash Screen

Portrait Splash Screen

Optional Fonts ZIP for HTML

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Application ID (program-ID)

abonnement via utgiveren. Denne URL-adressen brukes når brukerne trykker på en Abonner nå-knapp i visningsprogrammet ditt.

Angi URL-adressen som kunder kan gå til for å hente et glemt passord.

Dette alternativet gjør at visningsprogrammets program-ID og -versjon kan sendes i
rettighetsrelaterte API-kall.

Velg dette alternativet hvis du vil vise et abonnementsbanner i full bredde i biblioteket
i visningsprogrammet. Rettighetsbanneret vises over abonnementsbildet for Android-visningsprogrammer.

Angi URL-adressen som inneholder innhold som vises øverst i visningsprogrambiblioteket.

Velg ZIP-filen som inneholder objektene som skal brukes som banner hvis brukeren ikke
er koblet til Internett. ZIP-filen må inneholde én enkelt HTML-fil, én eller flere bildefiler og ingen CSS-filer. ZIP-filen kan ikke inneholde
undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.

Angi høyden på banneret som vises i visningsprogrambiblioteket, som en fast størrelse eller en prosent av
bibliotekområdet. Du kan angi en verdi mellom 1 og 1280, men den viste bannerhøyden kan ikke være over 40 % av bibliotekområdet.

Subscription Details-panel
Bruk dette panelet for å konfigurere visningsprogrammet for Amazon-abonnement.

Spesifiser et knappebilde på 467 x 120 piksler (anbefales) med et PNG-filnavn.
Dette bildet vises i biblioteket når enheten holdes vannrett.

Spesifiser et knappebilde på 255 x 145 piksler (anbefales) med et PNG-filnavn. Dette
bildet vises i biblioteket når enheten holdes loddrett.

Angi en URL-adresse som vises i et
nettleservindu i programmet når kunden trykker på abonnementsbildet. Denne websiden kan inneholde informasjon som ikke nødvendigvis har
noe med abonnementer å gjøre. Indiker om denne dialogboksen skal vises før eller etter kunden kjøper abonnementet.

Panelet Icons and Splash Screens (ikoner og velkomstbilder)
Bruk dette panelet for å angi programikoner og velkomstbilder som vises i Google Play Store og Amazon Appstore og på Android-enheter.

Ikonene du angir, brukes på Android-startskjermen når programmet er
installert, og i programbutikken. Angi ikoner på 36 x 36, 48 x 48 og 72 x 72 piksler i PNG-format. Ikke skaler opp mindre illustrasjoner. Bruk 72
ppt, RGB, adskilte PNG-filer av høy kvalitet.

Bildefilnavnene må alltid inneholde filtypen .png.

Når visningsprogrammet startes, vises et velkomstbilde i ca. tre sekunder. Angi en 8-bits PNG-fil med 72 ppt på 1280
x 800, 1920 x 1200 eller 2048 x 1536.
Bruk det samme velkomstbildet for alle Android-enheter. Kontroller at den grunnleggende designen får plass på enheter med lavere oppløsning,
for eksempel 800 x 600. Behandle det ytre området som et utfallende område. Når velkomstbildet vises på mindre enheter, beskjæres de ytterste
områdene av bildet.
For å få best resultater gjør du velkomstbildet forskjellig fra forsiden. Hvis forsiden og velkomstbildet er identiske, kan brukere tro at programmet er
fryst når de starter det første gang.

Angi en 8-bits PNG-fil med 72 ppt på 800 x 1280, 1200 x 1920 eller 1536 x 2048.

Hvis du bruker skrifter på tekst i HTML-artikler eller webvisningsoverlegg, kan du inkludere dem i folioen eller
visningsprogrammet. Hvis du velger å inkludere dem i visningsprogrammet, komprimerer du skriftene i en ZIP-mappe. ZIP-filen kan ikke inneholde
undermapper. Alt innhold må være på samme nivå.

Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise)
Med dette panelet kan du tilpasse navigasjonsverktøylinjen som vises nederst i biblioteket i det egendefinerte visningsprogrammet ditt. For
navigasjonsverktøylinjen i Android-visningsprogrammer kan du angi ikoner på 75 x 43, 98 x 52 eller 214 x 114 piksler. Se Navigasjonsverktøylinje
(kun Enterprise).

Klargjøring

Angi en unik program-ID for programmet. Bruk motsatt domenesyntaks, for eksempel "com.publisher.publikasjon",
hvis mulig. ID-en kan bare inneholde punktum, bindestreker og vanlige alfanumeriske tegn (a til z, A til Z og 0 til 9).
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Merk:

Til toppen av siden

Teste utviklingsprogrammet

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Sende utviklingsprogrammet

Oppdatere en build

Slette en build

I tidligere versjoner la DPS App Builder til et air.- prefiks i program-ID-en (for eksempel “air.com.adobe.dpstips”). Hvis et program du
allerede har sendt til Amazon Appstore, har air.- prefikset, legger du det til i program-ID-en i DPS App Builder. Hvis du vil se den eksisterende
program-ID-en din i Amazon Appstore, logger du deg på Amazon Developer Portal, åpner programmet ditt og klikker kategorien Binary File
(Binærfil) for å vise innstillingen Package (Pakke).

Build -detaljer
Når du har angitt informasjon eller filer for alle obligatoriske felt, klikker du Submit Build og deretter Finish.

Hvor lang tid det tar å opprette utviklings- og distribusjonsprogrammene, avhenger av hvor opptatt serveren er.

Last ned APK-builden, legg den til på én eller flere Android-enheter og test programmet. Følg instruksjonene på
Publishing Process for Android Mobile Devices (Publiseringsprosess for Android-mobilenheter).

Laste ned og teste Android-visningsprogrammet
Når du laster ned den genererte APK-filen, blir du bedt om å oppgi sertifikatinformasjon. Google krever at alle programmer signeres av et gyldig
sertifikat før de kan kjøres på Android-enheter. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter dette sertifikatet, kan du se Publishing Process
for Android Mobile Devices (Publiseringsprosess for Android-mobilenheter).

1. Velg visningsprogrammet på administrasjonssiden der versjonene av de egendefinerte visningsprogrammene vises.

2. Klikk Android Installer (.apk) for å laste ned Android-visningsprogrammet.

3. Angi p12-sertifikatet og -passordet for utvikler, og klikk deretter Download And Sign (Last ned og signer).

4. Legg til APK-filen på én eller flere Android-enheter.

Sende og administrere visningsprogrammet
Når du har lastet ned og testet det egendefinerte visningsprogrammet, sender du distribusjonsvisningsprogrammet (.zip) til Google Play Store.

Hvis utviklerprogrammet fungerer som utformet, sender du programmet (.apk file) til Google Play Store. Følg
instruksjonene på Publishing Process for Android Mobile Devices (Publiseringsprosess for Android-mobilenheter).

Hvis du må opprette forskjellige ikoner eller gjøre endringer, velger du programikonet på hovedsiden, og klikker deretter
Rediger. Informasjonen og valgene beholdes. Gjør de nødvendige endringene, og send deretter builden på nytt. Programmet oppdateres.

Hvis du ikke lenger trenger utvikler- og distribusjonsprogrammene, velger du visningsprogrammet på hovedsiden, og klikker
deretter Slett.
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To andre typer DPS-visningsprogram er tilgjengelige for Android-enheter: det gamle AIR-baserte visningsprogrammet og det nye opprinnelige
visningsprogrammet. Enkelte av funksjonene som virker i iPad-visningsprogrammet, støttes ikke i ett eller begge Android-visningsprogrammene.

Webinnholdsoverlegg og HTML-artikler støttes ikke fullt ut i Android-visningsprogrammer. HTML-innhold som fungerer i mobilversjonen av
Safari, kan fungere annerledes i andre enhetsnettlesere. HTML5-lagring støttes ikke på Android. Se Opprette HTML-artikler for Android-
visningsprogrammer.
Abonnementer støttes for iOS og Amazon Appstore, men ikke for Google Play Store.
Visningsprogrammer for iOS viser bare folioer med et størrelsesforhold på enten 4:3 (iPad) eller 3:2/16:9 (iPhone). Folioinnholdet skaleres
opp eller ned for å passe til skjermen. Android-enheter viser imidlertid folioer i alle størrelser. Innhold skaleres og vises med letterbox etter
behov.
Push-varslinger støttes ikke på Android.
Sosial deling via webvisningsprogrammet støttes ikke på Android.
Programmer med én folio støttes ikke på Android.
Seksjoner støttes ikke på Android.
Panoramaer støttes ikke på Android.
Innebygde videoer støttes i opprinnelige Android-visningsprogrammer, men ikke i gamle Android-visningsprogrammer.

Hvis du vil vise et sammenligningsdiagram for støttede funksjoner for hver type visningsprogram, kan du se DPS-støttet funksjonsliste.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager DPS-programmer for Android-enheter, kan du se følgende:

Bygge opprinnelige DPS-apper for Android
Opprette DPS-apper for Android- og Amazon-enheter
Publiseringsprosessguide for Android- og Amazon DPS-programmer

Adobe anbefaler også
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Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette din egen versjon av Adobe Content Viewer for iPad ved hjelp av DPS App
Builder. Muligheten til å bygge en egendefinert Content Viewer er spesielt nyttig når en ny versjon av Folio Producer-verktøyene blir tilgjengelig
samtidig som Adobe Content Viewer venter på godkjenning fra Apple.

Hvis du logger deg på med en Enterprise-konto, kan du opprette et Enterprise-signert program som du kan distribuere innad i virksomheten. Hvis
du ikke oppretter et Enterprise-signert program, er Adobe Content Viewer bare tilgjengelig på iPad-enheter der enhets-ID-ene (UDID-ene) er
angitt i mobileprovision-filen for utviklere. I dette tilfellet er det best å bruke en mobileprovision-fil som ikke brukes av en annen utviklingsapp, for å
unngå konflikter. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter mobileprovision-filer, kan du se PDF-filen Publishing Companion Guide for
the iPad (kan være på engelsk).

1. Logg deg på DPS App Builder med en Professional- eller Enterprise-konto.

2. Klikk New (Ny) i DPS App Builder, og velg deretter iPad og klikk Next (Neste).

3. Velg Adobe Content Viewer som Viewer Version (Visningsprogramversjon). Klikk på Next (Neste).

4. Gjør ett av følgende og klikk deretter på Neste:

(Professional) Angi mobileprovision-filen for utviklere. For å unngå konflikter kan du opprette en mobileprovision-fil som ikke brukes av
en annen utviklerapp.

(Enterprise) Hvis du velger Enterprise Signed Build (Enterprise-signert program), angir du Intended Application ID (Tiltenkt program-ID)
(for eksempel “com.utgiver.visningsprogram”) og Enterprise Mobileprovision file (Mobileprovision-fil for Enterprise). Bruk den samme
tiltenkte program-ID-en som du brukte på Apple Developer-webområdet for å opprette mobileprovision-filen for Enterprise. Hvis du vil ha
informasjon om Enterprise-signerte programmer, kan du se Opprette et Enterprise-signert iPad-visningsprogram.

5. Klikk på Neste og følg instruksjonene.

6. Last ned og signer Adobe Content Viewer.

7. Om nødvendig gjør du Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) tilgjengelig for distribusjon.

Du installerer Adobe Content Viewer ved å dra filen content-viewer.ipa til iTunes-biblioteket ditt og deretter synkronisere iPad-en din.

Det er ikke nødvendig å slette App Store-versjonen av Adobe Content Viewer. Du kan ha forskjellige versjoner av Adobe Content Viewer på iPad-
en din. Du kan faktisk logge deg på de to ulike visningsprogrammene ved hjelp av ulike kontoer.

Adobe Content Viewer slutter å fungere når mobileprovision-filen for utviklere utløper.

Adobe anbefaler også
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Hvis du har en Enterprise-versjon av Digital Publishing Suite, kan du opprette programmer for iPad og iPhone bare til intern distribusjon. Et
Enterprise-signert visningsprogram distribueres innad i firmaet i stedet for at det lastes ned fra Apples App Store.

Det kreves et abonnement på Apples iOS Developer Enterprise Program for å opprette et Enterprise-signert visningsprogram. Med et Apple
Enterprise-abonnement fjernes grensen på 100 enheter for utviklingsprogrammer. 

Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Distribuere iOS-
visningsprogrammer for bedrifter med Digital Publishing)

1. Logg deg på Apple iOS Dev Center ved hjelp av en Enterprise-ID, og opprett Enterprise .p12-sertifikat og mobileprovision-filer.

2. I webklienten Folio Producer kan du ved hjelp av innstillingene Gratis og Offentlig publisere folioer som du kan bruke i det interne
programmet.

3. Angi detaljer i panelene for grunnleggende informasjon og velkomstbilde i DPS App Builder.

4. Angi .p12-sertifikatet for utvikling og distribusjon, passord, mobilprovision og informasjon om push-varslinger i sertifikatdelen i DPS App
Builder. (Hvis du vil aktivere push-varslinger, kan ikke mobileprovision-filen ha en jokertegnpakke-ID.)

Distribusjonsdetaljene brukes ikke for interne programmer og skal ikke sendes inn til Apple Store.

5. Velg alternativet virksomhetssignert ID, og angi planlagt program-ID.

Den planlagte program-ID-en er vanligvis i formatet "com.publisher.publication".

6. Bygg programmet, og last ned Test Viewer (.ipa)-filen for utvikling.

7. Distribuer mobileprovision-filen og IPA-filen på e-post eller server. Forklar brukerne at de installerer begge filene ved å dra dem inn i iTunes-
biblioteket og synkronisere dem med iPad.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Distributing enterprise iOS viewer applications with Digital Publishing (Distribuere iOS-
visningsprogrammer for bedrifter med Digital Publishing).

Lær hvordan du utgir visningsprogrammer
direkte til ansatte eller til medlemmer i
organisasjonen i stedet for gjennom
programbutikken.... Les mer

http://adobe.ly/GAYV5A

av Derek Lu

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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iOS og Amazon har nå innebygde abonnementsalternativer. Du kan velge mellom en rekke abonnementsalternativer, inkludert Apples
abonnementsmodell (Professional og Enterprise) og en egendefinert rettighetsserver (kun Enterprise).

Apple- og Amazon-abonnementer

Når brukere abonnerer på programmet ditt gjennom et iOS- eller Amazon-abonnement, har de rett til alle folioene der publikasjonsdatoen faller
mellom start- og sluttdato. De har også rett til den forrige publiserte folioen når de starter opp abonnementet. Hvis for eksempel en bruker kjøper
et seks måneder langt abonnement den 10. november, er startdato 10. november og sluttdato 10. mai. Når abonnementet er opprettet, kan
brukeren laste ned den forrige publiserte folioen og alle folioer der publikasjonsdatoen er mellom 10. november og 10. mai. Hvis brukerne ikke
fornyer abonnementet, har de fortsatt rett til de seks månedene med innhold.

Som en beste praksis bør du bruke Folio Producer Organizer til å administrere innstillingene for publikasjonsdato for folioene. Hvis du publiserer et
tidsskrift én gang i kvartalet, bruker du innstillingene for konsistent publiseringsdato, for eksempel 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, selv om
du faktisk publiserer folioene på andre datoer. Så lenge du fortsetter å publisere med jevne mellomrom, vil abonnentene har rett til den riktige
mengden innhold.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp abonnementer og rettigheter for egendefinerte iPad-visningsprogrammer, kan du hente PDF
for iPad-publiseringshåndbok. 

Egendefinerte rettighetsservere

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp en egendefinert rettighetsserver for å kontrollere abonnementer gjennom ditt eget
webområde, kan du kontakte Adobe-representanten. Developer-innhold er også tilgjengelig på Digital Publishing Suite Developer Center.

Begrenset distribusjon

Begrenset distribusjon er metoden for å gjøre innhold tilgjengelig bare til en liten gruppe lesere basert på deres brukerprofiler eller legitimasjon. Et
begrenset sett med folioer vises til brukeren som standard. Bare når brukeren har logget på programmet, vises flere folioer. Listen over valgte
folioer som skal vises, er basert på brukerens legitimasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om begrenset distribusjon, kan du se Using Restricted
Distribution with Digital Publishing Suite (bruke begrenset distribusjon med Digital Publishing Suite).
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Hvis du er en Enterprise-utgiver, kan du erstatte standardvisningsbiblioteket med et egendefinert bibliotek som du oppretter.

1. Opprett ZIP-filen med HTML-koden du vil bruke til det egendefinerte biblioteket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter HTML-
filene, kan du se Implementing separate library and store functionality (Implementere separat biblioteks- og butikkfunksjonalitet).

2. Opprett eller rediger et visningsprogram for rettigheter i DPS App Builder.

3. Klikk på bibliotekikonet i det svarte feltet under Customize and Test the Toolbar and Custom Icons (Tilpass og test verktøylinjen og
egendefinerte ikoner) i delen for navigasjonsverktøylinjen i DPS App Builder.

4. Klikk på ikonet ved siden av Bruk et egendefinert visningsprogrambibliotek, og angi ZIP-filen med HTML-koden du opprettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte biblioteker, kan du se Creating an HTML implementation of the DPS default
library (Opprette en HTML-implementering av DPS-standardbiblioteket) av Derek Lu.

172

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/library-store-separate-template.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/html-default-library.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/html-default-library.html


Analyser og tjenester

173



DPS-analyse

Vise forskjellige rapporter

Endre datoområdet

Angi folioen

Oppdatererapport

På Analytics-siden på DPS-kontrollpanelet kan du spore brukerdataene for det egendefinerte visningsprogrammet ditt. Når du abonnerer på
Adobe Digital Publishing Suite med en Professional- eller Enterprise-konto, får du tilgang til grunnleggende Omniture®-analysefunksjoner for alle
programmene dine. Disse dataene omfatter antallet utgaver som er lastet ned og kjøpt, det mest populære innholdet og annonsene og antallet
programinstallasjoner. Base Analytics inneholder en rekke forskjellige rapporter, inkludert enheter og operativsystemer. Hvis du har en Omniture
SiteCatalyst®-konto, kan du få tilgang til mer detaljerte brukerdata.

Alle Professional- og Enterprise-programmer samler inn anonyme bruksdata for alle programtyper, inkludert programmer for enkeltfolio eller flere
folioer. Disse dataene samles inn enten brukere er tilkoblet eller frakoblet. Hvis du må tillate at brukerne kan reservere seg mot
analysedatainnsamling, kan du aktivere et alternativ for deltakelse når du bygger programmet i DPS App Builder. Analysedata samles ikke inn for
programmer opprettet med lisens for én versjon.

Hvis du vil unngå analysedata som viser “::unspecified::”, angi titlene for alle artiklene i artikkelegenskaper. Bruk også virkelige navn på
overleggene når det er mulig, slik at det er enklere å tolke analysedata. Bruk for eksempel “Twitter-kobling” i stedet for “Knapp 4.”

Analytics-ressurser

Tekniske dokumenter

Hvis du vil ha grunnleggende informasjon om datainnsamling, kan du se Opplæringsmateriale for Digital Publishing Suite Analytics (PDF)
(på engelsk).

Hvis du vil ha informasjon om optimalisering av datainnsamling, kan du se Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) (på
engelsk).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker SiteCatalyst-analyse, kan du se Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide
(Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing-rapportveiledning).

SiteCatalyst-videoer

DPS Analytics: Innføring

DPS Analytics: Grunnleggende om SiteCatalyst

DPS Analytics: Rapporter og kontrollpaneler for SiteCatalyst

Sette opp Omniture-analysefunksjonen

Når du registrerer deg for et abonnement på Digital Publishing Suite (Professional eller Enterprise), tildeles du en hovedkonto-ID som gjør at du
kan bruke Account Administration-verktøyet. Bruk dette verktøyet for å tildele Program-rollen til en Adobe-ID. Som en del av den prosessen må du
gi den nødvendige informasjonen for å kunne aktivere Omniture-analysefunksjonen. Når du har gitt denne informasjonen, kan det ta så lenge som
fem dager før funksjonen aktiveres. Se Account Administration-verktøyet.

Hvis du mener at analysekontoen din ikke er konfigurert riktig, tar du kontakt med en Adobe-representant. Kontaktinformasjon for Gold-støtte vises
på DPS-kontrollpanelet.

Hvis du har en konto hos Omniture® SiteCatalyst®, får du tilgang til alle Omniture SiteCatalyst-funksjonene på my.omniture.com.

Vise analysedata

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite.

Du kan bare se analysesiden med en Adobe-ID-konto som er tildelt Program-rollen. Hvis du vil vise analyser, bruker du den samme Adobe-
IDen som du bruker i Folio Builder-panelet til å laste opp innhold for det egendefinerte visningsprogrammet.

2. Klikk på Analytics for å vise de grunnleggende analysedataene.

Rapporter for det egendefinerte visningsprogrammet er lastet inn.

3. Når du skal vise analysedata, kan du gjøre følgende:

Velg en kategori til venstre på Analytics-siden, og klikk deretter en annen rapporttype, for eksempel Folioer >
Bruk tid totalt.

Bruk ikonene for fra og til kalender for å angi et datoområde. Klikk deretter Oppdater.

For noen rapporter kan du velge en annen folio som du vil analysere.

Klikk dette alternativet for å oppdatere dataene.

174

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-analytics-tutorial.html
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/no/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-analytics-wp-ue.pdf
http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/analytics-report/dps-analytics-report-guide.pdf
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-an-introduction/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-basics/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-reports-dashboards/
http://idiom-q-win-1/content/help/no/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
https://my.omniture.com/login/
https://digitalpublishing.acrobat.com/


  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet

Eksportere data

Akkumuleringsinnstillinger

Klikk Eksporter data for å eksportere en fil for den gjeldende rapporten. Du kan deretter åpne denne datafilen i et
regneark.

Klikk på akkumuleringsinnstillinger under Standardmålgruppe. Klikk på skiftenøkkelikonet ved siden av en folio,
og angi startdato og publiseringsfrekvens for en folio. Hvis du for eksempel publiserer en folio den 15. i hver måned, kan du angi startdatoen
for den første folioen og deretter velge Månedlig for hver folio.

Du kan deretter klikke en rapport, for eksempel Akkumulerte økter eller Akkumulert brukt tid per leser for å analysere dataene.

 
Analysedata for et egendefinert visningsprogram

4. Hvis du vil laste ned en CSV-fil med informasjon om fakturerbare nedlastinger som kan vises i et regnearkprogram, klikker du på Fulfillment
Report (Nedlastingsrapport).

Denne CSV-filen inneholder antall nedlastinger fra Adobe Distribution Service som er belastet nedlastingskontoen din.
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Account Administration-verktøyet

Til toppen av siden

Merk:

Administrator

Program

DPS App Builder

Forstå DPS-kontoer
Bruke Account Administration-verktøyet for å tildele roller
Innstillinger for programkonto
Velge å motta status for fullføringsgruppe

Med Account Administration-verktøyet kan en administrator innen virksomheten opprette og klargjøre kontoer. Du kan tildele tre forskjellige roller til
kontoer, som alle er basert på Adobe-ID-er.

Hvis du vil ha bakgrunnsinformasjon om Adobe-ID-er, se Bruke Adobe-ID-er til digital publisering.

Hvis du vil ha en oversikt over DPS-publiseringskontoer og viktige oppgave, se Veiledning for å komme i gang med Adobe DPS (PDF).

 
Account Administration-verktøyet 
A. Fullmaktskontoer som er tildelt Program-roller B. Fullmaktskonto uten tildelt rolle (anbefales ikke) 

Forstå DPS-kontoer
Når du tegner et abonnement på Digital Publishing Suite, blir én konto i virksomheten tilordnet Administrator-rollen. Dette er hovedkontoen.
Hovedkontoen vises ikke i Account Administration-verktøyet. Du kan ikke fjerne eller redigere hovedkontoen. Du kan ikke bruke hovedkontoen som
en programkonto. Bruk en annen Adobe-ID for publisering av folioer.

Når du bruker hovedkontoen til å logge deg på Account Administration-verktøyet, kan du tildele fullmaktsroller til andre kontoer. En fullmaktsrolle er
direkte knyttet til hovedkontoen. Hver fullmaktskonto krever en egen e-postadresse. Du kan tildele fullmaktsroller basert på en eksisterende
Adobe-ID som ikke enda er verifisert til å fungere med DPS, eller du kan opprette en ny Adobe-ID med fullmakt basert på en eksisterende e-
postkonto. Du kan imidlertid ikke opprette en konto med fullmakt fra en Adobe-ID som allerede er verifisert til å fungere med DPS.

Når en Adobe-ID (og den tilknyttede e-postadressen) brukes til en fullmaktskonto, er det vanskelig å løse Adobe-ID-en fra fullmaktskontoen.

Vær forsiktig med å bruke personlige e-postadresser til fullmaktskontoer. Når du bruker en Adobe-ID som fullmaktskonto, kan den Adobe-
ID-en kun brukes til digital publisering i din virksomhet. Hvis Adobe-ID-en fjernes, deaktiveres alle DPS-funksjoner.

En Adobe-ID som ikke er tildelt en spesifikk konto i virksomheten, kalles en designerkonto. Designerkontoer kan opprettes her:
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Hvis du vil endre en e-postkonto som er knyttet til en Adobe-ID, kan du se Changing the email associated with Adobe ID (Endre e-posten som er
knyttet til Adobe-ID-en).

Typer fullmaktsroller

Etter at du har lagt en fullmaktskonto til virksomheten, kan du tildele maksimalt tre roller til den kontoen.

Hovedkontoen tildeles Administrator-rollen, men du kan tildele Administrator-rollen til andre kontoer. En konto som tildeles en
Administrator-rolle, kan bruke Account Administration-verktøyet.

Med en programrolle kan du knytte et egendefinert visningsprogram til publiserte folioer. Bruk en ny Adobe-ID for hvert egendefinerte
visningsprogram du oppretter. Unngå å bruke personlige Adobe-ID-er. Hvis du for eksempel publiserer flere tidsskrifter om matlaging, kan du
opprette én Adobe-ID for grilling (dps.grill@dagenskokk.com), én for indisk mat (dps.indisk@dagenskokk.com) og så videre.
Bruk Program-kontoen for å opprette og publisere folioer og se analysedata. Når du angir program-ID-en i DPS App Builder, viser det
egendefinerte visningsprogrammet som du oppretter, folioene som publiseres med denne kontoen.

Med en DPS App Builder-konto kan du logge deg på DPS App Builder og opprette egendefinerte visningsprogrammer. Du kan
bruke den samme Adobe-ID-en for både Program-kontoen og DPS App Builder-kontoen, eller du kan opprette en DPS App Builder-konto som lar
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Til toppen av siden

deg opprette programmer ved hjelp av én eller flere Program-kontoer.

Beste praksis for kontoadministrering

Du får best resultater hvis du oppretter dedikerte e-postadresser til fullmaktskontoer ved hjelp av et virksomhetsdomene. Du kan for eksempel
bruke følgende kontoer for en virksomhet som gir ut tidsskrifter om matlaging:

Program-kontoer: dps.grill@dagenskokk.com, dps.indisk@dagenskokk.com og dps.fransk@dagenskokk.com

DPS App Builder-konto: dps.builder@cooktoday.com

Administrator-konto: dps.admin@dagenskokk.com

Fullmaktskonto uten rolle: dps.karinordmann@dagenskokk.com

I dette eksempelet brukes én DPS App Builder-konto for å logge seg på og publisere alle de tre visningsprogrammene for tidsskrifter. Du kan også
tildele både en Program-rolle og en DPS App Builder-rolle til den samme kontoen.

I dette eksempelet ble det opprettet en egen fullmaktskonto for Kari Nordmann. Kari bruker denne kontoen til å publisere beskyttet informasjon for
virksomheten. Kari skal bare bruke denne kontoen til å opprette innhold for denne bestemte utgiveren.

Admin-verktøyet må ikke brukes til å opprette eller tildele Adobe-ID-er for individuelle designere til virksomhetens konto med mindre du vil
begrense de kontoene til å kunne bruke DPS-verktøy kun for din virksomhet. Individuelle designere kan opprette gyldige Adobe-ID-er med DPS-
kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Fullmaktskontoer påvirkes direkte av hovedkontoen. Hvis en hovedkonto stenges, stenges også alle fullmaktskontoene.

Innhold som er lastet ned fra en fullmaktskonto, belastes mot hovedkontoen. Alt innhold som publiseres med fullmaktskontoer, belastes som
nedlastninger mot hovedkontoen.

DPS-kontoer, -roller og -verktøy

Overføre folioer fra andre Adobe-ID-er

Hvis du bygger folioer ved hjelp av én Adobe-ID før du abonnerer på DPS, er det ikke sikkert at du kan tilordne en programrolle til den forrige
Adobe-ID-en. Du må tilordne programrollen til en ny fullmaktskonto og opprette nye folioer. Du kan legge til artikler i de nye folioene på to måter.

Hvis du strukturerte kildefilene slik at de kan importere og konfigurere filen sidecar.xml, kan du enkelt bygge folioen på nytt. Se Strukturere
mapper for å importere artikler.
Bruk delingskommandoen til å dele folioen fra den gamle Adobe-ID-en til den nye Adobe-ID-en. Bruk deretter kopieringskommandoen i Folio
Producer Organizer til å kopiere den delte folioen til den nye kontoen. Hvis du deler fra en annen datamaskin, pakker du og overfører
kildefilene og kobler til artiklene på nytt.

Bruke Account Administration-verktøyet for å tildele roller

1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klikk Account Administration.

Hvis alternativet Account Administration ikke kan velges, har ikke kontoen du logget deg på med, administratorrettigheter. Hvis du logger på
med ID-en for den primære kontoen din og ikke lenger har tilgang til Account Administration-verktøyet, må du kontakte en Adobe-
representant eller Gold-støtte (numre for teknisk støtte vises når du logger på DPS Dashboard). Når den primære kontoen er aktivert, kan
den brukeren logge seg på og aktivere flere administratorkontoer.

3. Klikk Add New Users i Account Administration-panelet.

4. Gjør én av følgende i dialogboksen New Users:

For en eksisterende Adobe-ID som ikke er verifisert til å fungere med DPS enda, angir du Adobe-ID-en for brukeren du vil endre, og
deretter klikker du Send. Hvis Adobe-ID-en er verifisert til å fungere med DPS, kan den ikke legges til.

Hvis du skal opprette en ny Adobe-ID, må du først opprette en gyldig e-postkonto. Ikke logg deg på en DPS-tjeneste. Klikk på Create A

Denne artikkelen vil hjelpe markedsføring i
bedriften, kreative ledere og IT-ledere når
de planlegger deres teams roller og
ansvarsområder for en bedrifts DPS-
publiseringsarbeidsflyt.... Les mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Merk:

Aktiver berettigelse for første utgivelse

Aktiver forhåndsvisning av artikkel

New Adobe ID (Opprett en ny Adobe-ID), angi informasjonen, og klikk på Create Account (Opprett konto). Det sendes en melding til e-
postkontoen. Klikk på koblingen i meldingen for å angi et passord og verifisere kontoen.

5. I Account Administration-panelet velger du brukeren og klikker Configure User.

6. Angi rolletypen du vil tildele kontoen – Program-kontoer, DPS App Builder-kontoer eller kontoadministrator – under Add Roles (Legg til
roller). Klikk Enable (Aktiver), og fyll ut den nødvendige informasjonen.

 
Tildele en Program-konto til en Adobe-ID

Innstillinger for programkonto
Når du redigerer konfigurasjonen av en programkonto, kan du angi innstillinger som påvirker programvirkemåte som sosial deling og analyse.

Butikkinnstillinger

Når du redigerer Program-kontoen, kan du angi delt hemmelig informasjon. Delt hemmelig informasjon er obligatorisk i iOS for
abonnementsvisningsprogrammet og for alle Amazon-visningsprogrammer som har salgsfolioer.

Apple kaller denne informasjonskoden en “delt hemmelighet”, mens Android kaller den en “offentlig nøkkel” og Amazon kaller den en “delt nøkkel”.
Hvis du tilbyr detaljhandelinnhold for et visningsprogram som vises i Amazon Appstore, kreves den delte nøkkelen. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du skaffer en delt hemmelighet, kan du se i publiseringsveiledningen som hører til plattformen.

Bruk den samme delte hemmelige informasjonen for alle programmer. Ikke endre den delte hemmeligheten.

Når du har angitt den delte hemmelige informasjonen, logger du på DPS-kontrollpanelet med den programkontoen. Når du logger på
kontrollpanelet, godkjennes den delte hemmeligheten.

Under Store Settings (Butikkinnstillinger) kan du også angi program-URL-adressen for iTunes. Denne URL-adressen brukes i arbeidsflyten for
sosial deling for å la abonnenter laste ned programmet hvis det ikke er installert. Det er viktig å angi denne URL-adressen slik at delingsmottakere
kan trykke på en kobling for å laste ned eller åpne programmet.

Du kan hente program-URL-adressen for iTunes selv om Apple ennå ikke har godkjent programmet. Klikk på programmet i iTunes Connect og
bruk koblingen View in App Store (Vis i App Store), eller høyreklikk og velg Copy Link Address (Kopier koblingsadresse).

Innstillinger for enhetsvisningsprogram

Seksjonen for enhetsvisningsprogram bestemmer virkemåten til programmer på enheter som iPad.

Velg dette alternativet for å gjøre den sist publiserte folioen tilgjengelig for brukere som laster ned iPad-
programmet for første gang. Dette alternativet fungerer bare for applikasjoner der man kan kjøpe i selve applikasjonen. Hvis det er merket av for
dette alternativet, får brukeren tilgang til folioen som er publisert med den nyeste publiseringsdatoen.
Hvis brukere fjerner kampanjesalgsfolioen, kan de laste den ned på nytt. Hvis kunder avinstallerer og installerer programmet på nytt, har de bare
tilgang til den opprinnelige kampanjefolioen, ikke til den siste publiserte folioen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Første folioen
gratis og digitale "blow-in"-funksjoner.
Når du sender programmet til Apple, anbefaler vi at du tar med minst to salgsfolioer, slik at Apple kan teste kjøp fra program.

Velg alternativet Aktiver forhåndsvisning av artikkel slik at brukere kan forhåndsvise salgsfolioer som
omfatter artikler merket som gratis (bruk Folio Producer Editor for å merke folioer som gratis). Når brukerne trykker på forsidebildet til en salgsfolio
som har gratis artikler i biblioteket, vises det en forhåndsvisningsknapp i forhåndsvisningsruten under knappene for kjøp og abonnement (hvis
tilgjengelig). Når brukere trykker på forhåndsvisning, lastes alle artiklene som er merket som gratis, ned, sammen med forhåndsvisningsbilder av
beskyttet artikkel. Når brukere går inn i navigasjonsmodus eller sveiper for å vise beskyttede artikler, dekker en betalingsmurrute mesteparten av
hver beskyttede artikkel.
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Programnavn

Merk:

Aktiver Content Viewer for Web

Merk:

URL-adresse for vert

URL-adresse for omdirigering

Aktiver grense for fullførelse

Aktiver betalingsmur

Merk:

URL-adresse for betalingsmurknapp

Paywall Text

For øyeblikket gjelder funksjonen Free Article Preview (Gratis forhåndsvisning av artikkel) bare for iPad, fungerer bare i salgsfolioer, og støtter ikke
folioer som inneholder seksjoner.
Når det gjelder nedlastingstellinger for utgiver, belastes gratisartikler i henhold til antall nedlastinger, basert på antall gratisartikler som lastes ned,
og det totale antallet artikler i salgsfolioen. Hvis en salgsfolio inneholder totalt 20 artikler med 5 gratis forhåndsvisningsartikler, telles 1 nedlastning
når 4 brukere forhåndsviser folioen. 
Med innstillingen Paywall Threshold (Grense for betalingsmur) under Device Viewer (Enhetsvisning) kan kundene laste ned og vise det angitte
antallet artikler markert som "Metered" (Målt) ved forhåndsvisning av artikler i en detaljistfolio. Bruk Folio Producer Editor til å markere artikler som
Metered (Målt). Når en bruker når grensen som er angitt i betalingsmurterskelen, vises det en betalingsmurmelding når de går til enten Metered-
(Målt) eller Protected-artikler (Beskyttet). Terskelen du angir for programmet, brukes med hver folio. Hvis du setter terskelen til 3, kan brukere
forhåndsvise tre målte artikler i hver folio, og en betalingsmur vises når de navigerer til den fjerde målte artikkelen.
Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, se artikkelen i DPS-utviklersenteret om Gratis forhåndsvisning av artikkel.

Innstillinger i Content Viewer for Web

Valgene i Content Viewer for Web virker inn på artikler som vises når brukere viser artikler ved hjelp av Content Viewer for Web (også kalt
“webvisningsprogrammet”) på en datamaskin.

Programnavnet du angir, vises i tittelfeltet når en delt artikkel vises i et webvisningsprogram.

Du bør også angi program-URL-adressen for iTunes under Store Settings (Butikkinnstillinger), slik at abonnenter blir bedt om å laste ned
programmet hvis det ikke er installert.

Velg dette valget for å la brukerne vise artiklene i Content Viewer for Web (også kalt "webvisningsprogrammet")
på en datamaskin. Når du skal gjøre artikler i forhandlerfolioer tilgjengelige i webvisningsprogrammet, må du bruke Folio Producer Editor til å angi
artikler som Gratis eller Målt. Hvis du aktiverer webvisningsprogrammet, telles artikkelvisninger mot nedlastingsfullføringene slik det er beskrevet i
Nedlastingstellinger for sosiale medier.
Du må angi alternativet Aktiver Content Viewer for Web for at funksjonen for sosial deling skal fungere.

Enable Content Viewer for Web (Aktiver innholdsvisningsprogram for web) er deaktivert i prøvekontoer.

Angi bare en URL-adresse for vert hvis du vil innebygge det delte innholdet for webvisningsprogram i en iframe på
webområdet. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se artikkelen om Innebygd webvisningsprogram.

Hvis den delte artikkelen ikke blir funnet, brukes URL-adressen for omdirigering som du angir. Opprett en
webside med informasjon om programmet.
Hvis du vil bestemme hvilken kobling som skal vises hvis en delt artikkel er beskyttet, angir du publikasjons-URL-adressen i DPS App Builder.

Dette alternativet er nyttig for å sette en grense for det totale antallet artikler som kan vises i
webvisningsprogrammet. Når denne grensen nås, blir alle brukere som prøver å vise en delt artikkel i webvisningsprogrammet på datamaskinen,
omdirigert til URL-adressen for nådd fullførelsesgrense som du har angitt. Opprett en webside med informasjon om programmet.

Du kan sette opp en betalingsmur for forhandlerfolioartikler i webvisningsprogrammet. I Folio Producer Editor kan du merke
en artikkel som Free (Gratis), Metered (Målt) eller Protected (Beskyttet). For forhandlerfolioer kan brukere ikke vise beskyttede artikler i
webvisningsprogrammet, og de kan vise målte artikler til de har nådd terskelen for betalingsmuren. Når brukere når grensen for målte artikler,
vises en betalingsmurside med en melding og en kobling som du har angitt. Brukere kan vise gratis artikler selv om de har nådd grensen for
betalingsmuren. Terskelen du angir for programmet, brukes med hver folio. Hvis du setter terskelen til 3, kan brukere lese tre målte artikler i hver
folio, og en betalingsmur vises når de navigerer til den fjerde målte artikkelen.
Hvis du ikke angir en betalingsmur, er artikler som er merket som Gratis eller Målt, tilgjengelige for visning i webvisningsprogrammet uten en
grense for betalingsmur.

Hvis en folio er publisert som Gratis, kan brukere vise alle artikler som er merket som Beskyttet eller Målt.

Angi URL-adressen der du kan gi brukere informasjon om å laste ned og kjøpe programmet. Enkelte
utgivere oppretter en webside med informasjon om programmet, og andre angir iTunes-URL-adressen til programmet.

Angi en kort melding som vises på betalingsveggsiden. Du kan for eksempel skrive at maksimalt antall artikler er blitt vist, og at
brukere kan klikke koblingen for å finne ut mer om programmet.

Aktivere sikkert innhold (bare Enterprise)

Når du velger "Enable Secure Content" og publiserer salgsfolioer med alternativet "Encrypt Folio" merket, blir innholdet i disse folioene sikret i
skyen og på iOS-enheter.

Bruk bare dette alternativet hvis du har konfidensiell eller sensitiv informasjon i programmet. Sosial deling, webvisningsprogram og nedlastinger i
bakgrunnen er ikke tilgjengelige i en sikker konto. Bruk bare dette alternativet for et program med direkte berettigelse og salgsfolioer publisert som
v30 eller senere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre innhold i DPS-konto.

Angi analyseinformasjon

Når du redigerer Program-kontoen, kan du angi informasjon for å konfigurere en Omniture-analysekonto. Brukerdata for innholdet samles
automatisk inn og er tilgjengelig for Professional- og Enterprise-kunder. Konfigurasjonen av analyseintegrasjonen er litt annerledes for
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Professional

Enterprise

Merk:

Til toppen av siden

Professional-kunder enn for Enterprise-kunder.

Det er frivillig å angi data i analysefeltet. Professional-kunder som allerede er SiteCatalyst-kunder, kan få alle analysedataene sendt
til en dedikert rapportgruppe under SiteCatalyst-kontoen. Hvis du ikke har en SiteCatalyst-konto, legger du ikke inn rapportdata. Analysedataene
samles i en intern Adobe-konto.

Enterprise-kontoer blir bedt om å spesifisere et rapportgruppenavn og kan etter ønske spesifisere navnet på virksomheten hvis de
allerede har en SiteCatalyst-konto.

Når du angir en rapportgruppe, må du IKKE bruke noen av disse reserverte prefiksene: adp.ln, adp.da eller adp.sj.

Når du sender inn SiteCatalyst-informasjonen, kan det ta opptil fem virkedager å konfigurere Omniture-datainnsamling for programmet ditt. Se
Omniture-analyse.

Velge å motta status for fullføringsgruppe
Når du klikker Kontoinnstillinger øverst i vinduet Kontoadministrasjon, kan du velge å motta e-postmeldinger som gir deg informasjon om statusen
for fullføringsgruppene.

 
Angi en e-postadresse for å bli varslet om statusen for fullføringsgruppene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Motta statusoppdateringer for fullføringsgrupper.

Beslektede artikler
Komme i gang med DPS

Forstå antall folionedlastinger
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Push-varslinger

Ikke-Newsstand-programmer

Newsstand-programmer

Du kan informere kunder om nye eller oppdaterte folioer før de åpner visningsprogrammet ditt med flere folioer. Hvis du setter opp push-varslinger
som bruker Adobe-push-serveren, kan en push-varsling informere brukeren om at en ny utgave er tilgjengelig, eller den kan utløse en
bakgrunnsnedlasting for den nye utgaven hvis programmet er i iOS Newsstand.

Publisering av en folio utløser ikke en automatisk Push-varsling. Etter at du publiserer eller oppdaterer en folio, kan du utløse en Push-varsling ved
å klikke på knappen Notify (Varsle) i Folio Producer Organizer. Hvis du vil gjøre levering av innhold til enheter mer pålitelig, sender Adobes Push-
server meldinger med faste mellomrom over tid, og ikke alle på én gang.

Funksjonen Push-varslinger er bare tilgjengelig for programmer med flere folioer, ikke for programmer med bare én folio. Standard push-varslinger
inkluderer nå muligheten til å sende tekstmeldinger, som er beskrevet senere i denne artikkelen.

Push-varslinger er forskjellige for Newsstand- og ikke-Newsstand-programmer:

Når utgiveren klikker Varsle-knappen for å vise en ny eller oppdatert folio, ser brukere det røde merket på
programikonet.

 
Push-varsling som indikerer at én ny folio er tilgjengelig

Når utgiveren klikker Varsle-knappen for å vise en ny eller oppdatert folio, ser bare abonnementer på programmet et
rødt merke på Newsstand-ikonet som viser antallet folioer som er lastet ned i bakgrunnen. I iOS 7 vises det en blå prikk nedenfor programforsiden
i Newsstand til abonnenten åpner programmet. Forsidebildet er oppdatert til å vise den nyeste folioforsiden for både abonnenter og ikke-
abonnenter. Push-varslinger er obligatoriske for Newsstand-programmer.

 

 
Newsstand-programabonnenter ser et blått punkt under forsidebildet og et rødt merke på Newsstand-ikonet.
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Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter push-varslingssertifikatene som kreves av Apple, kan du laste ned PDF-en iPad Publishing
Companion Guide fra DPS-kontrollpanelet.

Sende push-varslinger

1. Logg deg på DPS-kontrollpanelet ved hjelp av programrollekontoen, og klikk deretter Folio Producer.

2. Kontroller at folioen eller alle foliogjengivelser er publisert.

3. Klikk på Varsle i Folio Producer Organizer.

Konfigurere Push-varslinger via tredjepartsservere (bare Enterprise)
Når du oppretter det egendefinerte visningsprogrammet ditt med DPS App Builder, kan du bruke Adobes Push-varslingsserver eller angi din egen.

Du har mange forskjellige alternativer når du oppretter en tredjeparts Push-varslingsserver. Når du konfigurerer serveren din, må du være
oppmerksom på at visningsprogrammet sender denne informasjonen:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

I tillegg til disse grunnleggende egenskapene kan du opprette ytterligere egenskaper. Eksempel: Hvis du bruker den samme Push-serveren for
flere programmer, angir du en ekstra navne-/verdiegenskap (for eksempel “app => cycling”) når du konfigurerer serveren. Angi disse ekstra
egenskapene i feltet Custom Push Parameters (Egendefinerte Push-parametere) i panelet Provisioning (Klargjøring) i DPS App Builder.

Sende tekstvarslinger
Ved å sende egendefinerte tekstmeldinger kan du fremme gjentakelser fra lesere og abonnenter på iOS-enheter ved å varsle lesere om nytt
innhold. Tekstvarslinger fungerer med alle versjoner av visningsprogrammet, men alternativet for å åpne appbiblioteket krever v30 eller nyere.

1. Logg på DPS-kontrollpanelet (https://digitalpublishing.acrobat.com) ved hjelp av Adobe-ID-en med den aktuelle programrollen.

2. Klikk Varslinger.
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Applikasjonstype

Målgruppe

Varslingstidspunkt

3. Endre følgende innstillinger, og klikk deretter på Neste:

Angi hva som skjer når leseren trykker på tekstvarslingen. Hvis du velger å starte appen, starter den i sin gjeldende leseposisjon. Hvis
du har versjon v30 eller nyere av en app, kan du starte appen og vise biblioteket eller en egendefinert butikk eller spor, eller du kan vise
en webside for URL-adressen du angir. 
Skriv tekstmeldingen du vil sende til brukerne.

 

4. Angi følgende valg:

Velg om varslingen skal sendes til et testprogram (Utvikling) eller til en Live App (Distribusjon).

Angi målet for tekstvarslinger. Du kan for eksempel velge iPhone for å sende tekstvarslingen bare til kunder som har lastet ned
iPhone-versjonen av programmet ditt.

Du kan også sende tekstvarslingen til brukere som ikke har brukt programmet i mer enn 30 dager.

Hvis du har en konto for SiteCatalyst-analyse, kan du samle inn informasjon for en undergruppe av brukere i en CSV-fil. Du kan deretter
angi denne CSV-filen når du sender den tekstbaserte Push-varslingen. Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du se Segmenterte Push-
varslinger i DPS Utviklersenter.

Hvis du vil planlegge levering av tekstvarsling på et senere tidspunkt, velger du Egendefinert, og deretter velger du en
dato og et klokkeslett fra kalenderikonet. Du kan også redigere teksten for å endre datoen og klokkeslettet.

5. Klikk på Send for å sende tekstvarslingene eller sende den planlagte tekstvarslingen til køen.

 
Du kan vise historikk for tekstvarslingene som sendes for programmet. Hvis en planlagt tekstvarsling ennå ikke er sendt, kan du klikke på
Avbryt for å avbryte tekstvarslingen.
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Tekstvarsling som vises på iPad

Tekstvarslinger vises på alle iOS-enheter som programmet er installert på, og hvis brukeren har godtatt å motta push-varslinger.

HTTP-statusmelding 417

Hvis du mottar en HTTP 417-statusmelding når du forsøker en Push-varsling, kan det ikke opprettes en SSL-tilkobling med Apple APNS ved hjelp
av sertifikatet for Push-varslingen. Kontroller at sertifikatet for Push-varslingen er gyldig og ikke utløpt.

Bruke Apple-push-varslinger med Digital Publishing Suite

Bruke Urban Airship som en DPS Push-leverandør

Bruk Apple-push-varslinger i Adobe DPS-
programmet for å varsle brukere om nye
utgaver som blir tilgjengelige og utløse
nedlastinger av Newsstand-bakgrunn.... Les
mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Scott Dreier

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help

Scott beskriver hvordan du bruker
ressursene til Urban Airship for å sende
DPS-varsler til og utløse Newsstand-
nedlastinger på iOS-enheter.... Les mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Scott Dreier

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Bruke sosial deling
Du kan aktivere sosial deling når du oppretter et egendefinert visningsprogram for flere utgaver for iPad eller iPhone. Du eller kundene dine kan
velge et alternativ i visningsprogrammet for å dele artikkelen via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller kopier og lim inn. Meldingen du deler,
har en kobling til artikkelen.

Alle som klikker på artikkelkoblingen på en datamaskin, kan vise artikkelinnholdet i Adobe Content Viewer for Internett (også kalt
webvisningsprogrammet) i en nettleser hvis alternativet Content Viewer for Web er aktivert. Alle som trykker på artikkelkoblingen på en iPad, kan
vise Mobile Safari Web Viewer-versjonen av artikkelen (også kalt artikkelvisningsprogrammet). Alle som trykker på artikkelkoblingen på en iPhone,
kan åpne eller laste ned programmet og vise artikkelen dersom gjengivelse er konfigurert på riktig måte.

Hvis artikkelen i en salgsfolio er beskyttet, vises det en betalingsmur både i webvisningsprogrammet på en datamaskin og i
artikkelvisningsprogrammet for iPad. En betalingsmur kan også dekke artikler som er satt til Målt hvis brukeren har nådd grensen for visning av
målte artikler. For v29 og senere apper vises det ikke en betalingsmur over artikler som er merket som gratis eller over artikler i en folio som er
publisert som gratis. 

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om arbeidsflyten for sosial deling, kan du se Integrere sosial deling i DPS-apper.

Visninger av de delte artiklene i webvisningsprogrammet er inkludert i fullførelsestellingene for nedlastinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se Nedlastingstellinger for sosiale medier.

Oversikt over trinnene for å aktivere sosial deling i programmet
Følg disse trinnene (i hvilken som helst rekkefølge) for å aktivere sosial deling i programmet.

1. Når du bygger programmet i DPS App Builder, velger du Enable Sharing for å slå på sosial deling.

 
Aktivere sosial deling i et program

På iOS 7-enheter bestemmer aktivitetsarket hvilke menyalternativer som er tilgjengelige i programmet. Velg alternativet Enable Sharing
(Aktiver deling). For iOS 6-enheter er ikke menyen for sosial deling lenger tilgjengelig i noen apper som er bygd etter 11. februar 2014 på
grunn av nye restriksjoner knyttet til referansen til annonse-ID i Facebook SDK. Alternativene under iOS 6 Specific Settings (iOS 6-spesifikke
Innstillinger) er ikke lenger relevante.

Merk: I iOS 7 viser Apple på nåværende tidspunkt ikke Facebook eller Twitter i menyen for deling for ikke-Apple-programmer hvis leseren
ikke har angitt Facebook- eller Twitter-legitimasjon i iOS-innstillingene. En DPS-dialogboks vises der brukeren blir bedt om å angi
legitimasjon for å hjelpe leseren å forstå hvordan Facebook- eller Twitter-deling aktiveres. Leseren kan lukke dialogboksen eller velge
“Påminn meg” for å se dialogboksen igjen neste gang vedkommende velger å dele.

2. Bruk Account Administration-verktøyet til å angi URL-adressen for iTunes-programmet for programmet ditt.

Ved å bruke denne URL-adressen kan mottakerne klikke på en kobling på en enhet for å laste ned eller åpne programmet.
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3. Bruk Account Administration-verktøyet til å sette opp programkontoen for webvisningsprogrammet. Velg Aktiver Content Viewer for Web, og
angi andre innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, se Account Administration-verktøyet.

 
Tillat delte artikler å bli vist i Content Viewer for Web.

4. Når du oppretter folioer, må du konfigurere gjengivelsene på riktig måte. Hvis programmet støtter både iPad og iPhone, bruker du samme
artikkelnavnverdier for alle gjengivelsene. Folioen på 1024 x 768 brukes for webvisningsprogrammet, med mindre du oppretter en
gjengivelse bare for webvisningsprogrammet. En gjengivelse som bare er for webvisningsprogrammet, kan være av en hvilken som helst
gyldig størrelse.

5. Ved hjelp av Folio Producer Editor angir du om artiklene i folioen din er gratis, målt eller beskyttet, og deretter publiserer du eller oppdaterer
folioen. I webvisningsprogrammet kan brukerne vise gratis artikler selv om de har nådd grensen for betalingsmuren. Brukere kan vise målte
artikler til de når grensen for betalingsmuren for den salgsfolioen. Deretter vises det en betalingsmur. Brukere kan bare vise beskyttede
artikler hvis de er berettiget til folioen.

Disse innstillingene for artikkeltilgang påvirker også gratis forhåndsvisning av artikler, hvis det er aktivert i programmet ditt.
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Endre artikkeltilgangen til gratis, målt eller beskyttet.

Vise DPS Tips på en datamaskin

Arbeidsflyt for kunder for sosial deling
Du får best resultater hvis du utfører følgende handlinger når du konfigurerer folioer:

Opprett en folio på 1024 x 768 i et hvilket som helst bildeformat. PDF-artikler lastes nå opp til webvisningsprogramserveren i PNG-format.
Hvis du vil opprette en bestemt folio som bare skal brukes i webvisningsprogrammet, kan du opprette en folio med en hvilken som helst
foliostørrelse og velge Web Viewer Only (Bare webvisningsprogram). Se Opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogram.

Opprett foliogjengivelser for alle enhetsmodellene. Alle artikler som deles fra en iPhone eller iPad HD, tilordnes til iPad SD-gjengivelsen
(1024 x 768) eller gjengivelsen bare for webvisningsprogram i webvisningsprogrammet, og artikkelkoblingen tilordnes den riktige gjengivelsen
på enheten.

Hvis du oppretter gjengivelser, må du bruke de samme artikkelnavnverdiene for tilhørende artikler i hver gjengivelse for å sikre at den delte
artikkelen tilordnes på riktig måte i webvisningsprogrammet og på andre enheter. Du må også kontrollere at foliogjengivelsene er konfigurert
på riktig måte. Se Opprette foliogjengivelser.

Når kundene dine åpner en artikkel i visningsprogrammet på en iOS 7-enhet, kan de trykke på delingsikonet og velge et av de aktiverte
alternativene for sosiale medier: Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller kopiering av kobling. Menyen for sosial deling er ikke lenger tilgjengelig
for visningsprogrammer på iOS 6-enheter for apper bygd etter 7. februar 2014.

Vise eksempler på DPS-artikler som vises i
skrivebordsnettleseren.... Les mer

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din ekspertise til
Adobe Community Help
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Når artikkelen deles fra en folio på 2048 x 1536 piksler (HD)

Når artikkelen deles fra en folio på 1024 x 768 piksler (SD)

Når artikkelen deles fra en iPhone

Når brukere klikker på artikkelkoblinger på en iPad

 
Velge et alternativ for sosial deling i programmet (iOS 7)

Avhengig av hvilket alternativ de velger, kan kunder logge seg på, skrive en kommentar og angi annen informasjon. Hvis de for eksempel velger e-
postalternativet, angir de mottakere og skriver en melding.

Når en artikkel deles, inneholder koblingen et fullstendig banenavn til artikkelen. En betalingsmur vises over beskyttede artikler og målte artikler i
salgsfolioer hvis brukeren har nådd grensen.

Hvis artikkelen ikke lenger er tilgjengelig i webvisningsprogrammet, vises det enten en feilmelding i webvisningsprogrammet, eller det vises en
URL-adresse for omdirigering som du angir i Account Administration-verktøyet.

Brukere kan enten klikke på artikkelkoblingen i en nettleser på en datamaskin eller trykke på koblingen på en iPad eller iPhone. Hva som skjer når
brukere klikker eller trykker på artikkelkoblingen, avhenger av disse faktorene:

Hvis du vil redigere standardteksten i den delte meldingen, redigerer du XML-filen for egendefinerte strenger, som er tilgjengelig i de avanserte
innstillingene for appdetaljsiden i DPS App Builder. Generer XML-filen, åpne den og søk etter "Jeg så dette i". Strengen %1$@ er
artikkelnavnevariabelen, og %2$@ er folionavnevariabelen. Husk å redigere språkkoden (for eksempel <en>), og ikke koden <key>. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se Opprette DPS-apper for iPad og iPhone.

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en folio på 2048 x
1536, er artikkelkoblingen bare tilgjengelig for webvisningsprogrammet hvis du har konfigurert en gjengivelse på 1024 x 768 eller en gjengivelse
bare for webvisningsprogrammet, og artikkelnavnene samsvarer.

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en folio på 1024 x
768, kan alle som klikker på koblingen i et webvisningsprogram vise artikkelen. Hvis du ikke vil vise SD-folioen for iPad på 1024 x 768 i
webvisningsprogrammet, kan du opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogrammet.

Hvis kunden delte den gratis eller målerbelagte artikkelen fra en iPhone, er artikkelkoblingen bare tilgjengelig
for webvisningsprogrammet for datamaskiner hvis du har konfigurert en gjengivelse på 1024 x 768 eller en gjengivelse bare for
visningsprogrammet med det samme artikkelnavnet.

Når brukere trykker på delte koblinger på en iPad, vises en versjon av artikkelen i
artikkelvisningsprogrammet for iPad. (Hvis artikkelen er beskyttet, vises en betalingsmur.) Brukere kan forhåndsvise den delte artikkelen ved å bla
nedover og samhandle med støttede overlegg. Ikke-støttede overlegg er dekket med et plassholderikon. Bannere øverst og nederst i artikkelen
inneholder koblinger til nedlasting av programmet eller for å åpne det hvis det allerede er installert. Kontroller at du angir URL-adressen til iTunes-
programmet i Account Administration-verktøyet, slik at abonnenter kan åpne og laste ned programmet ditt.
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Når brukere trykker på artikkelkoblinger på en iPhone

Når en bruker har nådd artikkelgrensen i webvisningsprogrammet

Når programmets artikkelgrense er nådd i webvisningsprogrammet

Når folioen publiseres som Gratis

 
Artikkelen som forhåndsvises i artikkelvisningsprogrammet for iPad

Når brukerne trykker på koblinger for sosial deling på iPhone, vises en landingsside
med en "Åpne artikkel i program"-knapp.

Hvis programmet ditt ikke er lastet ned på brukerens enhet, vises programmet i App Store hvis iTunes-adressen er angitt i
kontoadministrasjonsverktøyet. Hvis iTunes-adressen ikke er angitt, brukes adressen til betalingsmurknappen. Hvis verken URL-adressen til
iTunes eller betalingsmurknappen er angitt, vises en melding om at artikkelen ikke er tilgjengelig. Visningsprogrammet åpnes som vanlig når
det er lastet ned. Kundene kan deretter kjøpe og laste folioen som inneholder den delte artikkelen.
Hvis programmet allerede er lastet ned til brukerens enhet, blir brukeren bedt om å kjøpe eller laste ned folioen når vedkommende trykker for
å åpne artikkelen i programmet på destinasjonssiden. Når folioen er lastet ned, lastes den koblede artikkelen ned først og vises når brukeren
trykker på Vis.
Hvis både programmet og folioen er lastet ned, vises artikkelen når brukeren trykker for å åpne artikkelen i programmet.

Det vises en betalingsmurside som inneholder en knapp man kan trykke
på for å få mer informasjon. Aktiver Account Administration-verktøyet for å endre disse innstillingene.

URL-adressen for nådd fullføringsgrense som ble angitt i Account
Administration-verktøyet, vises.

Hvis en folio publiseres som gratis i en v29-app eller senere, kan alle artikler i gratisfolioen vises i
webvisningsprogrammet, selv om artiklene er satt til beskyttet eller målt.

Funksjoner som støttes i webvisningsprogrammet
Støttede nettlesere for webvisning er Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox og Chrome. Det er delvis støtte for Internet Explorer 8, men
denne nettleseren håndterer ikke HTML-artikler, videoer og andre overlegg på riktig måte. Mobilnettlesere kan ikke vise
webvisningsprogramversjonene av artikler for øyeblikket.

Kunder som deler artikkelen, må ha iOS5 eller nyere på iPad for at artikkeldeling skal fungere.

For øyeblikket støtter ikke webvisningsprogrammet alle overlegg. Panoramaer støttes ikke ennå, og enkelte webinnholdsoverlegg kan oppføre seg
på uventede måter. For video bruker du M4V eller MP4 med h.264-koding, ikke MOV. Bruk enten MP3-filer eller lydfiler med AAC/MP4-koding for
lydfiler. Du får best resultater hvis du oppretter et utviklingsprogram ved hjelp av DPS App Builder og tester de gratis/målerbelagte artiklene dine i
webvisningsprogrammet.

Du kan opprette en foliogjengivelse bare for webvisningsprogrammet som har annet innhold enn det som vises i mobilprogrammene dine. I tillegg
kan du bygge inn webvisningsprogrammet på webområdet ditt for en varemerket opplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpasse
webvisningsprogrammet.

Funksjoner som støttes i artikkelvisningsprogrammet
Støttede overlegg for Mobile Safari Web Viewer (artikkelvisningsprogrammet), omfatter hyperkoblinger og knapper, lysbildeserier, videoer, rammer
med tilhørende rullefelt og weboverlegg. Nestede overlegg og HTML-artikler støttes også.

På nåværende tidspunkt inkluderer ikke-støttede overlegg panorering og zooming av bilder, bildesekvenser, lyd og panoramaer. Et
plassholderbilde vises over hvert ikke-støttede overlegg for å hindre at brukere prøver å samhandle med dette innholdet. Side-etter-side-sveiping
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og kun horisontal sveiping støttes ikke.

AirDrop-deling på iOS 7-enheter
Når en leser deler en artikkel via AirDrop (iOS 7), får mottakeren opp en dialogboks for å godta eller avslå delingen. Hvis mottakeren godtar,
åpnes den delte artikkelen i webvisningsprogrammet for artikler i Safari (iPad). Ved mottak av en deling på iPhone, vises en weblandingsside med
tilgang til iTunes eller en melding til leseren.

Adobe anbefaler også
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Ressurser

DPS-brukerforum
artikkel (21. may 2012)
DPS-brukerforum

DPS Developer Center
artikkel (20. may 2012)
Samling av avanserte DPS-artikler og -ressurser.

Program for DPS-tips
artikkel (02. may 2012)
Gratis iPad/iPhone-app. Også tilgjengelig for Android-enheter.

DPS-kokebøker
artikkel  (03. may 2012)
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Hjelp for Digital Publishing Suite

Mer

Opp å kjøre
Laste ned, installere og konfigurere
Bruke en Adobe-ID for DPS
Produktoppdateringer (Windows, Mac OS)

Hjelp og opplæringsmateriale
Hjelp og opplæring for Digital Publishing Suite
Komme i gang
Nyheter i denne utgaven

Hovedemner
DPS-installeringsproblemer
Feilsøke Folio Builder-panel
Feilsøke Adobe Content Viewer
Problemer med publisering eller oppdatering av folioer
Error: svr.unknown (feil: ukjent server)

Ressurser
Kontakt kundestøtte (etter pålogging)
Still spørsmål i brukerforum
Produktmerknader
Be om en funksjon
Rapporter en feil

Digital Publishing Suite Tips iPad App (iPad-
program for Digital Publishing Suite Tips)
Last ned dette gratis iPad-programmet for å
vise eksempler på interaktive overlegg og lære
både grunnleggende og avanserte
publiseringsteknikker.

Learn Digital Publishing Suite Video Channel
(lær Digital Publishing Suite-videokanal)
Lær det grunnleggende i Digital Publishing
Suite med opplæringsmateriale laget av
produkteksperter.

SpørSpørsmål i fellesskapet

05/01 Hjelp for Digital Publishing Suite | Nyheter i denne
utgaven

05/02 DPS App Builder – finner ikke: custom-icon-
disabled-png

05/02 Nytt Android-visningsprogram. PDF-støtte
05/01 v26 – sidecar.xml
05/01 Folio Producer-feil – 1. mai

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Skriv ut

Sideverktøy

Opplæring

Det kan hende at noe innhold fra denne siden bare vises på engelsk.
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Utvidet innholdsfortegnelse for DPS

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Til toppen av siden

Hovedsiden med hjelp for DPS har koblinger til de vanligste hjelpeartiklene for DPS. Denne siden har en fullstendig liste over DPS-artikler, med
koblinger til videoer, forumartikler og utviklerartikler.

Komme i gang
Komme i gang med DPS

Komme i gang med DPS (Professional og Enterprise)

Trinnvis veiledning (enkeltutgaven av DPS)

Installere DPS

Installere DPS-verktøy

Feilsøking av installasjon

Opplæringsvideoer

AdobeTV DPS Learn Channel

AdobeTV Digital Publishing Channel

Opplæringsressurser

Redigeringsopplæring for DPS

DPS – tips

Nyheter
Nyheter i denne utgaven

Produktmerknader, historikk

Produktmerknader og feilrettinger

Redigering, design og layout
Oversikt over layout og design i DPS

Oversikt over layoututforming

Utforme digitale publikasjoner

Strukturere mapper for importerte artikler

Liste over funksjoner som støttes

Ulike typer visningsprogrammer

Redigere InDesign-kildedokumenter for DPS

Opprette InDesign-kildedokumenter

Opprette dokumenter for flere enheter

Opprette DPS-innhold for forskjellige iPad-modeller

Opprette DPS-innhold for iPhone

Opprette artikler for flere gjengivelser

Designteknikker i DPS

Artikler med jevn rulling

Sveipe artikler vannrett

Kniping og zooming i PDF-filer for artikkelsider

Opprette HTML-innhold for DPS

Bruke HTML med DPS
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Til toppen av siden
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Opprette HTML-artikler for DPS

Importere HTML-ressurser

Bygge inn skrifter i HTML-artikler

Laste HTML-artikler (video) av Colin Fleming

Opprette HTML for Android-visningsprogrammer

Interaktive overlegg
Om overlegg

Oversikt over interaktive overlegg

Beste praksiser for oppretting av overlegg

Interaktivitetsfunksjoner som støttes i InDesign

Opprette nestede overlegg

Feilsøking av interaktive overlegg

Hyperkoblinger og knapper

Overlegg for hyperkoblinger og knapper

Hyperkoblingshandlinger (video) av Colin Fleming

Opprette fokusknapper av Bob Bringhurst

Hyperkoblinger og knapper i DPS-tips

Gå til en annen artikkel (Navto) i DPS-tips

Avansert kobling i DPS-tips

Koble til PDF-filer i DPS-tips

Lysbildefremvisninger

Overlegg for lysbildefremvisning

Lysbildefremvisninger i DPS-tips

Bildesekvenser

Overlegg for bildesekvens

 

Lyd og video

 

Panoramaer

 

Webinnhold

 

Panorer og zoom

 

Rullbare rammer

 

Opprette folioer og artikler

Publisere folioer

Bygge visningsprogrammer
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Til toppen av siden

Analyser og tjenester

Flere ressurser
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Flere DPS-ressurser
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I tillegg til dette hjelpesystemet, kan du også se disse ressursene for digital publisering:

Brukerforumer

Gå til det åpne brukerforumet for Digital Publishing Suite for å stille spørsmål og komme i kontakt med andre brukere.

Adobe-webområder

På webområdet for hjelp og støtte for Digital Publishing Suite finner du vanlige støttespørsmål og koblinger til nyttige artikler og nyttig
innhold.

På produktsiden for Digital Publishing Suite finner du oversiktseksempler, prisinformasjon, en side med vanlige spørsmål om digital
publisering og mye mer.

I Digital Publishing-galleriet finner du koblinger til publikasjonene som er opprettet med verktøyene i Digital Publishing Suite.

På Digital Publishing Suite Developer Center finner du ressurser for avanserte oppgaver, for eksempel å forstå analyser og konfigurere push-
varslinger.

DPS-statussiden gir deg informasjon om pågående serverutkoblinger og planlagt vedlikehold.

Opplæringsressurser

Programmet Tips for Digital Publishing Suite er tilgjengelig i Apple App Store. Det er dels en brukerhåndbok, dels en blogg, og dels en kokebok.
Dette programmet er også tilgjengelig i Google Play Store og Amazon Appstore (søk etter “DPS Tips”). Hvis du ikke har en iPad eller mobilenhet,
kan du vise DPS Tips-utgaver på en datamaskin.

Hvis du vil lære mer om den digitale publiseringsprosessen og eksperimentere med eksempelfiler, kan du gå til DPS Authoring Tutorials
(redigeringsveiledninger for DPS) eller Digital Publishing Suite hands-on tutorial (praktisk DPS-veiledning).

Følg Følg Digital Publishing Suite på Twitter, eller bli venn med Digital Publishing Suite på Facebook.

Dokumenter om publisering av visningsprogrammer

PDF-filen iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (Hjelpeguide for iOS-publisering for Professional og Enterprise)
og PDF-filen Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition (Trinnvis iPad-publiseringsveiledning for Single Edition) leder deg
gjennom prosessen for oppretting av de nødvendige sertifikatene, velkomstbilder og ikonene for sending av et egendefinert visningsprogram
til Apple App Store. Du kan laste ned disse veiledningene fra Hjelp-menyen i DPS App Builder.

Dokumentet Publishing Process for Android Mobile Devices Guide (Publiseringsprosess for Android-mobilenhet) forklarer hvordan du
oppretter et egendefinert visningsprogram som kan sendes til Google Play Store eller Amazon Appstore.

Adobe anbefaler også

196

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nb_NO/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_no
http://forums.adobe.com/community/dps
http://www.adobe.com/support/digitalpublishingsuite/
http://www.adobe.com/no/products/digitalpublishingsuite/
http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://status.adobedps.com/
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_no
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/viewing-dps-tips-on-a-computer.html
http://www.adobe.com/go/learn_dps_vidtut_no
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/digital-publishing-suite-hands-on-tutorial.html
http://twitter.com/#!/adobedigitalpub
http://www.facebook.com/adobedigitalpub
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Step_by_step_guide_to_dps_se.pdf
http://kb2.adobe.com/cps/900/cpsid_90052.html

	Komme i gang
	Komme i gang med DPS
	Installere DPS-verktøy
	Bruke Adobe-ID-er for DPS
	Oversikt over DPS-arbeidsflyten
	Oversikt over Single Edition
	DPS-prisalternativer

	Nyheter
	Nyheter i denne versjonen
	Logg for nye produktmerknader
	Produktmerknader for reparerte DPS-feil

	Utforming og layout
	Oversikt over layoutdesign
	Utforme digitale publikasjoner
	Opprette kildedokumenter i InDesign
	Opprette dokumenter for flere enheter
	Opprette HTML-artikler for DPS
	Opprette DPS-innhold for forskjellige iPad-modeller
	Opprette DPS-innhold for iPhone
	Bruke HTML med DPS
	Artikler med jevn rulling
	Dra artikler horisontalt
	Opprette multigjengivelsesartikler
	Mappestruktur for importerte artikler
	DPS-støttet funksjonsliste

	Interaktive overlegg
	Oversikt over interaktive overlegg
	Interaktivitetsfunksjoner som støttes
	Beste praksis for oppretting av overlegg
	Overlegg for hyperkoblinger og knapper
	Overlegg for lysbildefremvisninger
	Bildesekvens
	Panorama
	Lydoverlegg
	Webinnholdsoverlegg
	Panorer og zoom-overlegg
	Rullbare rammeoverlegg
	Flette interaktive overlegg
	Videooverlegg

	Folioer og artikler
	Opprette folioer
	Opprette artikler og layouter
	Behandle artikler
	Forhåndsvise folioer og artikler
	Opprette foliogjengivelser
	Opprette seksjoner
	Opprette biblioteksfiltre
	Samle artikler i en folio
	Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer

	Foliopublisering
	Produsere og publisere folioer
	Forstå forskjellige typer DPS-programmer
	DPS-kontrollpanel
	Organiseringssiden i Folio Producer-verktøyet
	Publisere folioer til Distribution Service
	Folio Producer Editor
	Importere HTML-ressurser
	Endre innstillinger for foliopublisering
	Eksportere folioer for visningsprogrammer for én folio
	Bruke HTML- og JavaScript-API-er for å utvide DPS
	Oppdatere folioer publisert med forhåndsutgitte verktøy

	DPS App Builder
	Sjekklister for egendefinerte visningsprogrammer
	Oversikt over DPS App Builder
	Opprette DPS-programmer for iPad og iPhone
	Opprette egendefinerte visningsprogrammer for iPad (Single Edition)
	Opprette gamle DPS-apper for Android-enheter
	Forskjeller mellom iOS- og Android-visningsprogrammer
	Opprette tilpasset Adobe Content Viewer for testing
	Opprette visningsprogrammer for privat distribusjon
	Abonnementer og rettigheter
	Opprette et egendefinert bibliotek (Enterprise)

	Analyser og tjenester
	DPS-analyse
	Account Administration-verktøyet
	Push-varslinger
	Bruke sosial deling

	Ressurser
	Støtte og feilsøking for DPS
	Utvidet innholdsfortegnelse for DPS
	Flere DPS-ressurser




